INFORMASJON FRA BARNEHAGEN MARS 2019
Endringer i personalsammensetningen
Det vil bli noen endringer i personalsammensetningen i løpet av våren og sommeren. På de
små avdelingene skjer endringen allerede etter påske, mens det på de store avdelingene vil
skje i løpet av sommeren. Det er 3 som skal ut i svangerskapspermisjon i løpet av denne
perioden (Nikol, Therese G og Elisabeth), og det blir i tillegg litt skifte mellom avdelingene.
Alle ansatte er godt kjent med alle barna i barnehagen, så slike endringer pleier å gå veldig
greit. Det vil også være litt hospitering hos hverandre fremover. Ved besøksdager for de som
skal over på stor avdeling vil vi sørge for at de som skal være der til høsten er på plass disse
dagene.
Fra august blir personalsammensetningen derfor slik (etter påske for de små avdelingene):
BUKKENE:
Helene Havn
Louise Skarpenes
Tonje A. With
Aldona Andreassen

pedagogisk leder
barnehagelærer
ped. medarbeider
ped. medarbeider

ASKELADDEN:
Jorge Bermudez
Unn Helen Vikse
Carol Åsland
Else M. Malde
Nina L. Scholick

pedagogisk leder
barnehagelærer
fagarbeider 90%
ped. medarbeider 80 %
ped. medarbeider 30 %

SNEHVIT:
Per Melbye
Ida Aase
Sveinung Kristensen
Asja Maric

pedagogisk leder
barnehagelærer
fagarbeider
ped. medarbeider

TORNEROSE:
Siri H. Frostestad
Line Rosengren-Kolstø
Therese J. Madsen
Anita Maria Bermudez

pedagogisk leder
barnehagelærer
ped.medarbeider
ped.medarbeider

(fra Tornerose)

(nyansatt i vikariat fra august)
(fra Snehvit)

(tilbake etter permisjon)
(fra Askeladden)

Claudia A. Olsen vil være ansatt på topp av grunnbemanningen.

Dugnad
Oppfordrer alle til å melde seg på dugnad. Lister for påmelding til de ulike dugnadene
henger på avdelingene.
Minner om at vi dette barnehageåret prøver oss med kun 1 pliktig dugnad pr. familie, og
håper alle er med. Det er selvsagt lov til å være med på flere :)
Oppsigelse av plass
For de som skal begynne på skolen sies plassen opp automatisk fra 1. august.
Sommerferie
På tide å tenke på sommerferien ☺. Alle vil neste uke få en lapp med slipp for utfylling av
sommerferie. Frist for innlevering er 20. april. Da dette er midt i påsken er aller siste frist
onsdag 24/4.
Det er svært viktig for oss at alle leverer i tide (lever gjerne så raskt som mulig), da vi har et
stort puslespill som skal legges i forhold til ferieavvikling og ferievikarer.
Planleggingsdag
Vi minner om dette barnehageårets 2 siste planleggingsdag som er tirsdag 23/4 og
mandag 6/5.
Årsmøte
Sakspapirer til årsmøte for andelseierne (24/4) legges ut på hjemmesiden vår 10/4.
Skoleklubben
Vi ber foreldrene til skolestarterne vår om å merke seg følgende datoer:
Torsdag 6. juni blir det avslutningstur (heldagstur) for skoleklubben.
Fredag 14. juni blir det avslutningsfest fra kl. 13.30 der vi håper at dere som har
skolestartere har anledning til å være med (dette er en viktig begivenhet for barna deres).
Nærmere informasjon om disse arrangementene kommer etter hvert.
Soverutiner i barnehagen
Det har vært stort fokus på dette i media den siste tiden. Vi har alltid hatt fokus på sikkerhet
og gode rutiner i forhold til soving, men har allikevel foretatt en ny risikovurdering og
gjennomgang og rutiner. Spør gjerne på avdelingen dersom du vil vite mer om rutinene.

Personvern
Legger ved rutiner for personvern (GDPR) i Tommeliten barnehage.
Barn som er syke eller har fri
Vi ber om at dere melder fra til avdelingen så tidlig som mulig når barna ikke kommer i
barnehagen. Dette for å kunne planlegge dagen på best mulig måte, samt å unngå å ta inn
mer vikarer enn nødvendig i forhold til antall barn.
Parkering
Vi ber om at ingen parkerer hos Sanitetsforeningen ved henting og levering av barn. Dette er
nødvendig for at de som skal til Sanitetsforeningen skal respektere vår parkeringsplass.

28.03.19
Anita Rosengren
Daglig leder

