Fødselsdager:
• Barnehagen vår har bursdag 1. november! ☺ Hele 33 år har vi vært i drift!
Dagen feires tirsdag 6. november.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
• Mette fyller 52 år 15. november!
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Barnegruppa:
På foreldremøtet ble det informert om at en gutt på 4 år skulle begynne hos oss.
Samme dag som foreldremøtet ble holdt, kom beskjeden om at han likevel ikke
skulle begynne. Denne e-posten leste jeg dessverre ikke før sent på kvelden, og
har i tiden etter glemt å informere dere. Også i referatet ble dette glemt. Noen
er blitt informert muntlig, men på langt nær alle. Det dreier seg om en familie
med to barn som flytter fra Melhus til Lundåsen, der barna hadde fått plass i to
ulike barnehager. Da storebror fikk plass i lillesøsters barnehage, var nok det
den beste løsningen for familien. Men i desember begynner Håkon, Magnus’
lillebror hos oss, og Isra går også mest sannsynlig opp til helplass. ☺
Bemanning:
Jmf sak på foreldremøtet, og også gjengitt i referatet, mottar små barnehager
ekstra tilskudd for å øke bemanningen. Fredag 19. oktober kom e-posten som
bekrefter artikkelen som sto i Adressa en måned tidligere, og uka etterpå var
pengene på konto. Beløpet på 431 655,- kr er øremerket, og skal brukes på økt
bemanning, fortrinnsvis i 2018. Umulig å gjøre på en fornuftig måte. Har derfor
søkt Udir (Utdanningsdirektoratet) om å overføre mesteparten av beløpet til
budsjettåret 2019. Mandag denne uka kom svaret, og det var positivt. Med
bakgrunn i dette, kontaktet jeg min regnskapsfører, som svarer dette: Da må
det vel være mulig å føre den andelen som gjelder 2019 som et forskudd i
balansen, som føres til inntekt i 2019. Da vil vi ha god økonomi til bemanning
neste år. Vi har allerede økt bemanningen, og vil de fleste dagene i uka være fire
på jobb. Elisabeth blir nå å se i barnehagen hver dag, mot tidligere to dager i
uka. ☺ Pr i dag har vi meget god bemanning, langt over bemanningsnormen, som
sier 6 barn over 3 år, og 3 barn under 3 år pr ansatt. Vår barnegruppe, der små
barn er omregnet storbarn teller 13,8 (fra desember 17). Med fire ansatte,
omregnet til ca 3,7 hele stillinger ligger vi godt over normen. ☺

Foreldreundersøkelsen:
Foreldreundersøkelsen er nå i gang, dere skal ha fått e-post i dag. Hele
november har dere på å svare, men gjør det gjerne med en gang, slik at det ikke
går i den berømmelige glemmeboka. ☺ Håper alle vil bidra med svar. Det er til
god hjelp for oss i det videre arbeidet.
Klær og utstyr i barnas hyller:
Ta gjerne en titt; er det nok klær, funksjonelle klær for årstiden, er vottene
vrengt tilbake etter vask o.l.??? Gjør det lettere for barna å finne det de
trenger. Godt å se barns glede ved å mestre selv. ☺
Tema/Aktiviteter/Turer:
• Bjørnis fortsetter sin besøksrunde hjem til barna. ☺
• Livsmestring og helse, venner og vennskap, og følelser. Vi vil etterhvert
skrive ned noe av det ungene har snakket om og reflektert rundt. Under
temaet venner, kommer vi også inn på krenkende adferd og mobbing. Hva
er det vi ikke kan gjøre mot andre, og andre mot meg. Hovedfokus på god
venneadferd, hva gjør vi om noen er lei seg eller ikke har noen å leke med?
• Turdag annenhver fredag, og gym annenhver onsdag.
• Kokkegrupper hver tirsdag.
• Mot slutten av måneden starter vi så smått med forberedelser til jul.
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