Hei, og velkommen til nytt barnehageår i
Tommeliten barnehage!

INFORMASJON AUGUST 2020
NYTT BARNEHAGEÅR

Vi er så vidt i gang med det nye barnehageåret, og tilvenning av nye barn har
startet. Velkommen til barn og foreldre - både nye og «gamle»!

SMITTEVERN

Det oppleves veldig spesielt å starte opp et nytt barnehageår med Covid-19 og gult
smittevernnivå. Vi følger strenge rutiner for smittevern, og sprer barn og voksne
best mulig for å unngå store samlinger. Barn fra ulike avdelinger skal ikke blandes,
noe som krever at lokaler og uteområde brukes på en bevisst måte. Vi ser foreløpig
ikke behov for å dele opp uteområdet fysisk, men kommer til å gjøre dette dersom
behov oppstår.
Vi ønsker å minne dere foreldre om følgende:
-

Syke barn skal ikke komme i barnehagen.

-

Foreldre med symptomer skal ikke komme inn i barnehagen (kan eventuelt
avtale med avdelingen å levere/hente i porten).

-

Søsken skal ikke inn på hverandres avdelinger, men må vente utenfor
(gjelder både morgen og ettrmiddag).

-

Maks 2 foreldre om gangen i yttergarderoben.

-

Håndsprit ved porten er kun for voksne.

-

Barna skal fremdeles leveres i yttergarderoben (gjelder ikke under
tilvenning).

Sykdom
Vi har hver dag mange spørsmål omkring når barna må være hjemme, og når de
kan komme tilbake til barnehagen. Jeg har vært i kontakt med smittevernlege for å
få litt klarere svar på dette, da vi opplever at det er veldig vanskelig å gjøre disse
vurderingene.
-

Syke barn skal være hjemme.

-

Ved nyoppståtte forkjølelsessymptomer skal barna være hjemme. Barna må
ikke være symptomfrie for å komme tilbake til barnehagen, MEN må ha god
nok allmenntilstand til å fungere normalt i barnehagen, og det som er igjen
av symptomer må kunne kalles restsymptomer, f.eks. litt snue og sporadisk
hoste. Barn som er veldig forkjølet og hoster mye SKAL holdes hjemme.
Dersom det vedvarer over lang tid kan avklaringer gjøres med lege. Dersom
dere er i tvil; ikke kom.

-

Ved bekreftet allergi eller andre kroniske plager kan barna selvsagt være i
barnehagen.

-

Man bør også vurdere å teste barna dersom symptomene vedvarer.

-

NB! Negativ test betyr ikke nødvendigvis at man komme rett tilbake til
barnehagen. Man må fremdeles være frisk nok.

-

Alle må beregne å være hjemme noen dager dersom symptomer oppstår
(selv om vi har stor forståelse for at dette kan være frustrerende).

Forkjølelsesvirus smitter fort i barnehagen, også til voksne. Det er da de store
problemene kan oppstå for oss. Voksne må nemlig være hjemme helt til de er
symptomfrie, noe vi vet kan ta tid. Dette vil igjen føre til masse ukjente vikarer, og i
verste fall stenging av avdelinger. Det er derfor viktig at ingen sender barna i
barnehagen når de ikke bør være her.

For å kunne ivareta smittevern på best mulig måte prioriterer vi å ha 4 voksne på
plass på avdelingene det meste av dagen. For å få til dette vil avdelingsmøter i høst
bli avviklet på kveldstid, og pedagogene vil inntil videre ha sin plantid på dager der
det settes inn vikar (en fast dag og fast vikar på hver avdeling). I tillegg vil vi inntil
videre fortsatt ha en person på kjøkkenet som tar seg av all matlaging.

Vi håper selvsagt å unngå sykdom blant personalet, men realistisk sett må vi nok
regne med en del med dagens regler. Dette vil i så fall bety at vi må ta inn vikarer
fra vikarbyrå (PVS), men vil tilstrebe at det er de faste i personalet dere først og
fremst treffer på.

Nå krysser vi fingrene for at smittesituasjonen går rett vei slik at vi slipper å gå
tilbake til rødt smittevernnivå, eller i verste fall stenging.

PERSONALET PR. AUGUST

Bukkene Bruse:

Louise Skarpenes

Ped.leder

Monica Knudsen

Pedagog 2

Tonje A. With

Ped. medarbeider

Nikol Susort

Ped. medarbeider

I tillegg vil Manuel Young være vikar på mandager mens
pedagogene har plantid

Tornerose:

Siri Frostestad

Ped. leder

Anita M. Bermudez

Ped. medarbeider

Aldona Andreassen

Ped. medarbeider

Therese J. Madsen

Ped. medarbeider 50 %

Manuel Young

Ped. medarbeider 50 %

I tillegg vil Manuel være vikar på onsdager mens pedagog har
plantid

Snehvit:

Per Melbye

Ped. leder

Ida Aase

Pedagog 2

Asja Maric

Ped. medarbeider

Sveinung Kristensen

Fagarbeider

60 %

Nina L. Scholick

Ped. medarbeider

40 %

I tillegg vil Bjørn Petter Kleppa være vikar på fredager mens
pedagogene har plantid

Askeladden:

Jorge Bermudez

Ped. leder

Elisabeth O. Giljebrekke

Pedagog 2

Carol Åsland

Fagarbeider

Else M. Malde

Ped. medarbeider 80 %

Nina L. Scholick

Ped. medarbeider 30 %

90 %

I tillegg vil Bjørn Petter Kleppa være vikar på mandager mens
pedagogene har plantid

FORELDREMØTE
Vi kommer ikke til å avvikle foreldremøte(r) i barnehagen i høst. Det vil istedenfor
bli obligatoriske foreldresamtaler med utvidet tid slik at det blir mulighet for å
snakke om det meste. Dette kommer litt senere på høsten og nærmere informasjon
kommer direkte fra avdelingene. Husk at det alltid er mulig å be om en samtale
også ellers. Ta eventuelt kontakt med pedagogisk leder på avdelingen.

FORELDREBETALING/INNTEKTSMODERASJON
Minner om at man kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen basert på inntekt.
Se https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-ogbetaling/#de-med-lav-inntekt-kan-f-lavere-pris-s-k-her
Her finner du en kalkulator der du kan sjekke om du har krav på moderasjon, samt
søknadsskjema. Ber om at de som søker gir meg beskjed om dette slik at jeg kan

etterspørre vedtak fra kommunen. Disse vedtakene har ikke tilbakevirkende kraft,
slik at det må søkes så snart som mulig.
NB! Husk at det må søkes på ny for hvert barnehageår!

HJEMMESIDEN
Vi håper at alle har brukernavn og passord som fungerer på hjemmesiden vår
www.tommeliten.com (alle nye får brukernavn og passord neste uke, eller etter
hvert som de begynner). Gi beskjed dersom noe ikke fungerer!
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.

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 ☺

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 ☺

14.08.2020
Anita Rosengren
Daglig leder

