INFORMASJON FRA BARNEHAGEN JANUAR 2019
Vi er godt i gang med det nye året, og her kommer litt aktuell informasjon:
Oppgave pass og stell av barn
I dag får dere utlevert oppgave over pass og stell av barn (foreldrebetaling) til fradrag i
selvangivelsen (henger på barnets plass i garderoben). Matpengene er ikke med i det
beløpet som er ført i oppgaven, da dette ikke er fradragsberettiget.

Opptak
Årets barnehageopptak gjøres i mars.
Tilbud etter første runde i hovedopptaket kommer 22. mars.
Dersom man får tilbud om bytte av barnehage mister man automatisk plassen i den
barnehagen man går i (fra 15/8). Det er derfor viktig å være helt sikker på en eventuell
byttesøknad.
Ber om å få beskjed dersom noen har søkt bytte til en annen barnehage.
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.

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.
For de som skal begynne på skolen sies plassen opp automatisk fra 1. august.
For alle andre må plassen sies opp i Hypernet (Stavanger kommune).
Dersom andre enn de som begynner på skolen vet at de skal slutte i barnehagen, ber vi om
å få beskjed om dette så snart som mulig. Dette av hensyn til opptaket som starter i mars.

Når det gjelder de som skal overføres til stor avdeling til sommeren, så vet vi at mange er
spent på hvilken avdeling barna skal over på. Vi satser på å ha dette klart i god tid før påske.
Dette er alltid et puslespill der det er mange hensyn å ta (alder, kjønn, vennskap, søsken
med mer). Vi gjør vårt beste for at alle skal bli fornøyd ☺

Brukerundersøkelsen
Hovedtallene fra brukerundersøkelsen ligger nå på hjemmesiden vår og er i tillegg hengt opp
på avdelingen. Takk til alle som tok seg tid til å svare; det var faktisk de aller fleste.
Resultatene er svært gode, og vi jobber videre for å opprettholde kundetilfredsheten, samt å
bli enda det lille hakket bedre på enkelte småting. Avdelingene går gjennom sine resultat og
kommer med tilbakemeldinger til dere foreldre på månedsbrev for februar.

Skjeggkre
Vi sliter fremdeles med skjeggkre i barnehagen, og det vil bli satt i gang ny runde med
behandling (ved Anticimex) i midten av februar. Skjeggkre er heldigvis helt ufarlig, men
veldig irriterende.

Foreldrebetaling
Husk å bruke KID ved betaling!

Planleggingsdager 2019/2020
Vi vet mange gjerne vil vite planleggingsdagene så tidlig som mulig, så her kommer de:
Mandag 26.08.19
Fredag 15.11.19
Torsdag 02.01.20
Tirsdag 14.04.20
Fredag 22.05.20
Resterende planleggingsdager for inneværende barnehageår er 23/4 og 6/5.

22.01.19
Anita Rosengren
Daglig leder

