INFORMASJON FRA BARNEHAGEN JANUAR 2021
Vi er godt i gang med det nye året, og her kommer litt aktuell informasjon:
Dugnad
Det er foreløpig usikkert når vi kan starte med fellesdugnader. Vi må i hvert fall vente til
smittetrykket blir en del mindre, og så vurdere muligheten for dugnader med få deltakere
om gangen.
Når snø og is forsvinner setter vi pris på om dere setter dere opp på feiedugnader. Disse
listene henger allerede på avdelingene.
Oppgave pass og stell av barn
I løpet av de nærmeste dagene får dere utlevert oppgave over pass og stell av barn
(foreldrebetaling) til fradrag i selvangivelsen (leveres ut på avdelingene). Matpengene er ikke
med i det beløpet som er ført i oppgaven, da dette ikke er fradragsberettiget. Ta godt vare
på denne oppgaven sammen med andre papirer til selvangivelsen.
Opptak
Årets barnehageopptak gjøres i mars.
Tilbud etter første runde i hovedopptaket kommer 22. mars.
Ber om å få beskjed dersom noen har søkt bytte til en annen barnehage.
Minner også om at jeg må få beskjed fra alle som har søkt plass til søsken
(jf barnehagevedtektene § 4). Dette er nødvendig 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
Resultatene fra brukerundersøkelsen er klar, og blir gjennomgått av personalet i slutten av
januar. Hovedtallene fra undersøkelsen vil deretter bli lagt ut på hjemmesiden vår, samt
hengt opp på avdelingen. Takk til alle som tok seg tid til å svare! Avdelingene vil gå gjennom
sine resultat og komme med tilbakemeldinger til dere foreldre etter hvert.
NB! Vi vil alltid være helt helt avhengige av konkrete tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre
bedre.
Sommerferien
Vi regner med at mange er i gang med planlegging av årets sommerferie, og minner om ny
bestemmelse i vedtektene om at minst 3 ferieuker må tas ut innenfor skolens ferie
(i år er det uke 25-32). Lapp om sommerferie kommer ut rett etter påske med svarfrist 20/4.
Vinterferie og påske
For å ha riktig bemanning i forbindelse med ferieavvikling er vi avhengige av gode/korrekte
tilbakemeldinger fra dere om hvem som skal ha fri.
Vinterferien (uke 9): Lister henges opp på avdelingene i begynnelsen av februar. Skriv dere
opp så snart som mulig.
Påsken: Lapp om påskefri kommer i slutten av februar med svarfrist 9/3.
Planleggingsdager 2021/2022
Vi vet mange gjerne vil vite planleggingsdagene så tidlig som mulig, så her kommer de:
Onsdag 18.08.21
Fredag 12.11.21
Mandag 03.01.22
Tirsdag 19.04.22
Fredag 27.05.22
Resterende planleggingsdager for inneværende barnehageår er 6/4 og 14/5.
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