INFORMASJON FRA BARNEHAGEN JANUAR 2018
Vi er godt i gang med det nye året, og her kommer litt aktuell informasjon:

Oppgave pass og stell av barn
Dere vil i neste uke få utlevert oppgave over pass og stell av barn (foreldrebetaling) til
fradrag i selvangivelsen. Matpengene er ikke med i det beløpet som er ført i oppgaven, da
dette ikke er fradragsberettiget.
Opptak
Årets barnehageopptak gjøres i mars. Svar etter første runde i hovedopptaket kommer 16/3.
Ber om å få beskjed dersom noen har søkt bytte til en annen barnehage
(av hensyn til opptaket i Tommeliten).

Minner om at jeg må få beskjed fra alle som har søkt plass til søsken. Dette er viktig for å
unngå at noen blir oversett i listene og risikere å miste søskenprioriteringen.
HUSK: Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars!
For å få søskenprioritet må Tommeliten være 1. valg i søknaden.
Når det gjelder de som skal overføres til stor avdeling til sommeren, så regner vi med å
avklare hvem som skal på hvilken avdeling mot slutten av februar.
Oppsigelse av barnehageplass
Minner om at oppsigelsestid er 3 kalendermåneder, og at siste dag ikke kan være i perioden
15. mai - 1. august.
Dette innebærer at dersom noen ønsker å slutte før sommeren må de si opp plassen innen
1. februar og ha siste dag senest 15. mai.
Ellers er det selvsagt mulig å slutte når som helst, men plassen må betales ut juli.
Oppsigelse skal skje via Hypernet (Stavanger kommune).
Unntakene er barn som begynner på skolen (for disse sies plassen automatisk opp fra 1/8),
samt de som får innvilget bytte til en annen barnehage (trenger ikke sende oppsigelse).

Dersom andre enn de som begynner på skolen vet at de skal slutte (eller kanskje skal
slutte) i barnehagen, ber vi om å få beskjed om dette så snart som mulig.
Dette av hensyn til opptaket som starter i februar.
Dugnad
Minner om at det henger lister for dugnader på alle avdelingene.
I tillegg vil det etter hvert komme opp lister for de som måtte ønske å få tildelt alternative
oppgaver.
Minner om at hver familie skal delta på 2 dugnader pr. barnehageår (august-august).
Trafikksikkerhet
Vi jobber oss sakte med sikkert gjennom vårt nye hms-system, og et tema nå har vært
trafikksikkerhet. I den forbindelse vil vi gjerne komme med noen oppfordringer til dere
foreldre:
- Hold lav fart på veien utenfor barnehagen.
- Hold veldig lav fart på parkeringsplassen (her syndes det altfor mye)
- Tenk gjennom hvordan dere velger å parkere; om dere velger å kjøre eller rygge
ut/inn av parkeringen (hva som er mest oversiktelig og hva som krever minst
manøvrering inn og ut). På grunn av utformingen på parkeringsplassen ser vi at det
ikke nødvendigvis alltid er mest hensiktsmessig å rygge inn. I tillegg vet vi at mange
trenger tilgang til bagasjerommet. Oppfordringen er uansett: Vær forsiktig.
- Gå aldri fra bilen på tomgang eller med nøklene i.
- Sett alltid kjettingen på porten når dere går ut/inn.
Brukerundersøkelsen
Vi har fått resultatene fra høstens brukerundersøkelse. Vi er meget godt fornøyd med
resultatene og opptatt av å opprettholde de gode resultatene. Samtidig vil det alltid være et
mål å bli enda bedre på de områdene det finnes forbedringspotensiale på. Hovedtallene er
hengt opp på avdelingene og blir lagt ut på hjemmesiden. Avdelingene vil komme med
tilbakemeldinger på sine resultater i neste månedsbrev.
Takk til alle som tok seg tid til å svare :)
Påske
Påsken kommer tidlig i år. Lapp om påskefri kommer i uke 8, med frist 1/3.

26.01.2018
Anita Rosengren
Daglig leder

