INFORMASJON FRA BARNEHAGEN NOVEMBER 2017
BRUKERUNDERSØKELSE
Den årlige brukerundersøkelsen sendes ut i løpet av uka.
Det vil da komme sms/mail om dette til 1 av foreldrene til hvert barn.
Dersom noen ikke mottar undersøkelsen i løpet av uka, vennligst gi beskjed.
I fjor var svarprosenten en del lavere enn tidligere, og vi håper dette tar seg
opp i år. Undersøkelsen skal i følge kommunen være tilpasset
nettbrett/smattelefon, og det tar mindre tid enn man kanskje tror å svare på
undersøkelsen.
Vi jobber hele tiden for å gi barna deres et best mulig tilbud, og setter pris på
alle som tar seg tid til å svare på undersøkelsen.
Resultat fra fjorårets undersøkelse kan dere se på hjemmesiden vår
(på forsiden).
SAMARBEIDSUTVALGET
Foreldrenes representanter i samarbeidsutvalget er Else Merethe M. Huru
(leder) og Jan Kåre Rafoss.
Dersom dere har behov for å komme i kontakt med disse finner dere
mailadresser på barnehagens hjemmeside under ”Kontakt oss”.
Vararepresentant er Julie L. Homnes.
De ansattes representanter er Siri H. Frostestad og Ida Aase.
Tonje A. With er vara.
DUGNAD
Det er satt opp følgende fellesdugnader for dette barnehageåret:
29.11.17
Innedugnad kl. 18-21
21.04.18
Utedugnad kl. 10-13 (for hele familien)
05.06.18
Innedugnad kl. 18-21

Det henger komme påmeldingslister på avdelingene.
I tillegg er det lister for feiing av uteområdet, og for alternative
dugnadsoppgaver.
Det kreves som kjent deltakelse på 2 dugnader pr. familie pr. barnehageår
(aug.-aug.).
SNART JUL
Det nærmer seg tid for å melde fra hvem som skal ha fri i forbindelse med
jul/romjul. Dere vil få en lapp med svarslipp på om dette i begynnelsen av uke
46. Frist for tilbakemelding vil være 24/11, så begynn gjerne å tenke på dette
allerede nå.
JULETREFEST
Vi har ikke fått gjennomført den planlagte grillfesten i høst, da været har vært
altfor ustabilt til å få planlagt noe. Samarbeidsutvalget vil derfor prøve noe
nytt, nemlig å arrangere juletrefest for hele familien 10. januar kl. 16.
Invitasjon kommer før jul.
FORELDREBETALING
I forslaget til statsbudsjett ligger det inne en økning i makspris for
foreldrebetaling. Forslaget er en økning på kr. 180,- pr. mnd. Pr. barn.
Dersom dette blir vedtatt vil prisen også bli justert hos oss fra januar 2018.
VEDTEKTER
Det er gjort en endring i barnehagevedtektenes § 9. Endringen er en presisering
i forhold til når foreldrebetalingen begynner å løpe når man har tatt imot en
plass i barnehagen. Oppdaterte vedtekter ligger på hjemmesiden vår.

07.11.17
Anita Rosengren
Daglig leder

