MARS 2019:
Fødselsdager:
• Ingrid 5 år lørdag 9. mars. Feires i barnehagen fredag 8. ☺☺☺☺☺
• Karine 19 år tirsdag 12. mars. Feires i barnehagen mandag 11.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
• Brage 4 år torsdag 14. mars. ☺☺☺☺
• Sivert 2 år torsdag 21. mars. ☺☺
Tema/aktiviteter/turer:
• Første uka i mars er temaet fastelavn, vi pynter fastelavnsris og baker
fastelavnsboller. ☺ Denne uka blir det kokkegruppe på torsdag. Turdag på
onsdag denne uka..
• Med snø og litt kaldere vær, kan vi endelig fortsette ”isprosjektet” vårt.
Vi har samlet rundt 40 melkekartonger. Disse fyller vi nå med farget vann
og setter ut. Så er det bare å håpe at nattekulda forvandler dette til is.

•
•

Fjorårets prosjekt. ☺
Vi starter opp med å lage papir av papiravfall, blir flotte kunstverk til salg
på vår FORUT-kafe. ☺
Månedens hovedtema blir ”Barn i andre land”, med tema fra FORUT. Gå
gjerne inn på https://forut.no, og les om aksjonen. Der finnes også en
nettbutikk. I tidligere aksjoner har vi solgt produkter for FORUT, dette
er det nå slutt på. Man må selv gå inn på nettbutikken om man ønsker å
støtte FORUT med kjøp av varer. Men vi kommer til å selge flotte
kunstverk som barna har laget. Forut-aksjon med kafe og salg av barnas
kunstverk tirsdag 19. mars, fra 15.00 og dagen ut. All inntekt går til
FORUT. Sjekker opp parkering.
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Rutiner knyttet til barn som sover:
Det har vært mye fokus den senere tid rundt sikkerheten til barn som sover i
barnehagen. Vi har gjennomgått våre rutiner, både de skriftlige i henhold til vårt
HMS-system og de praktiske, det vi faktisk utfører. Også hatt samtaler med
styrere fra andre barnehager, og det er mye og ulik praksis på dette området.
Ingen klare retningslinjer finnes heller pr i dag. Vi ivaretar sikkerheten til barn
som sover ute i vogner gjennom følgende praksis: alltid baby Call ute og fysisk
tilsyn hvert 10. minutt. Den av de voksne som har ansvar for soving går da ut og
sjekker at det i hver vogn står bra til.
Så har vi også til tider besøk av nabokatta Rex, som kan søke ly og varme i
vognene. Har aldri observert han der med barn i vognene, han trives nok best
alene. Men ønsker man å unngå kattehår i vogna, anbefales at dere drar over
insektsnettet ved henting. Vi benytter nett ved soving. De dette gjelder har alle
også fått muntlig beskjed om dette. Rex er på alle måter en snill, god og ikke
minst rolig pus. ☺
Barns sikkerhet i barnehagen:
Dette er et område som kommer i fokus etter uønskede hendelser i en eller
flere barnehager. Så også denne vinteren. Soving, som beskrevet over, men også
sikkerhet generelt. Kan nevne snorer på sekker og klær, smykker og ikke minst
medaljer det er stas å ha rundt halsen, - er jo straks Barnas skidag,
lommelykter/reflekser med de farlige små batteriene, skjerf, hettegensere...
Hvor farlig for barn er dette, og hvilke regler bør man ha? Ser dette som et
viktig tema, kanskje på vårt neste foreldremøte?

28. februar 2019
Randi.
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