Hei, og velkommen til nytt barnehageår i
Tommeliten barnehage!

INFORMASJON AUGUST 2018
NYTT BARNEHAGEÅR
Vi er allerede et par uker inn i det nye barnehageåret, og tilvenning av nye barn er
godt i gang. Jeg har fått hilst på en del av dere foreldre som er nye i barnehagen,
og resten treffer jeg på etter hvert.

FORELDREMØTE
Det blir foreldremøte i barnehagen torsdag 20. september.
Sett av kvelden allerede nå - mer informasjon kommer etter hvert.
Vi vil gjerne ha innspill fra dere foreldre dersom det er noe dere ønsker at vi
snakker om på møtet. Send meg gjerne en mail. Det er selvsagt mulig å ta opp det
dere måtte ønske på møtet også. Invitasjon kommer mot slutten av neste uke.

HJEMMESIDEN
Vi håper at alle har brukernavn og passord som fungerer på hjemmesiden vår
www.tommeliten.com. Gi beskjed dersom noe ikke fungerer!
Månedsbrev for september og bilder fra august vil bli lagt ut i månedsskiftet.
Anbefaler også alle å ta en titt på bildene fra sommerens temauker.
Mye kjekt! ☺
NB! Månedsbrevene finner dere i venstremenyen uten pålogging.

BARNEFORSIKRING
Vi har en svært god barneforsikring i barnehagen, og denne gjelder hele døgnet. Ta
kontakt dersom det skulle skje noe på fritiden. Legger ved informasjon om
forsikringen.

DUGNADSARBEID
I Barnehagevedtektene står det at hver familie skal delta på 2 dugnader hvert
barnehageår. Styret har vedtatt et prøveår i 2018/2019 der dugnadsplikten kun er
1 dugnad pr. familie. Dette fordi det er mye arbeid for personalet å følge opp og
«mase» på alle som mangler dugnader. Dere er allikevel velkomne til å stille opp på
mer enn 1 dugnad :)
Etter endt prøveperiode vil det bli evaluert, både i forhold til oppslutning på
dugnader og hvor mye ekstra det har kostet å leie inn arbeidskraft til enkelte
oppgaver.
Det vil bli arrangert 4 fellesdugnader i løpet av året. Eneste alternative dugnad blir
feiedugnader. Dugnadsgebyr for de som ikke stiller opp blir fremdeles kr. 1000,-.

KOSTHOLD I BARNEHAGEN
Det har den siste tiden vært en del skriverier i media om at foreldre er misfornøyde
med kostholdet i mange barnehager. Vi har lenge vært opptatt av dette, og gjør
vårt beste for å servere barna næringsrik mat - samtidig som det må være mat
barna spiser (ikke alltid like enkelt). Vi tenker allikevel at vi kan bli enda bedre, og
øker nå utvalget av grønnsaker som alltid skal serveres sammen med lunch.

SØLVKRE/SKJEGGKRE
Vi sliter fremdeles med disse små krypene. De er helt ufarlige, men vi ønsker
selvsagt ikke å ha dem i barnehagen. Anticimex følger opp jevnlig, og har satt ut
masse nye papirfeller. Det var snakk om å sprøyte hele barnehagen, men de føler
at de fanger så mange i fellene at sprøyting foreløpig er lagt på is.

FACEBOOK
Til alle dere nye foreldre: Barnehagen har egen Facebook-side der det av og til
legges ut noe fra aktiviteter i barnehagen, informasjon og linker til
barnehagerelaterte artikler. Dere finner oss på
http://www.facebook.com/TommelitenBhg?ref=hl
”Lik” oss, og få oppdateringer ☺

TØFLER/ANTISKLI
Til slutt vil jeg minne om at alle barn skal ha tøfler, evnt. antisklisokker, i
barnehagen. Gulvene er glatte, og dette er en måte å unngå skader på.
Vi ber om at dere foreldre sørger for at barna får på seg dette før dere går om
morgenen.

Håper alle dere som er nye finner dere godt til rette her hos oss!
Dersom det er noe som helst dere lurer på er det bare til å spørre - enten meg eller
de ansatte på avdelingene ☺

29.08.2018
Anita Rosengren
Daglig leder

