INFORMASJON FRA BARNEHAGEN NOVEMBER 2018
BRUKERUNDERSØKELSE
Den årlige brukerundersøkelsen sendes ut i løpet av neste uke, og
gjennomføres i løpet av november.
Det vil da komme sms/mail om dette til 1 av foreldrene til hvert barn.
Dersom noen ikke mottar undersøkelsen i løpet av neste uke,
vennligst gi beskjed.
I fjor hadde vi veldig god svarprosent, og håper selvsagt på det samme i år.
Husk å svare 1 gang for hvert barn.
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 Birgitte Gundersen 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 Per Melbye (leder av su).
Tonje A. With er vara.
Samarbeidsutvalget har nylig hatt møte, og har behandlet det dere i dette
skrivet kan lese om dugnader, juletrefest og fotografering i barnehagen.
DUGNAD
Det er satt opp følgende fellesdugnader for dette barnehageåret:
27.11.18
Innedugnad kl. 18-21
24.01.19
Maledugnad inne kl. 18-21
04.05.19
Utedugnad kl. 10-13 (for hele familien)
05.06.19
Innedugnad kl. 18-21

Det kommer påmeldingslister på avdelingene.
I tillegg er det lister for feiing av uteområdet.
Som tidligere annonsert, så prøver vi dette barnehageåret med kun 1 pliktig
dugnad pr. familie (aug.-aug.). Allikevel hyggelig om noen har lyst til å komme
på flere :)
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 21/11, så begynn gjerne å tenke på dette
allerede nå.
JULETREFEST
Vi fikk mange gode tilbakemeldinger etter at vi for første gang arrangerte
juletrefest i januar. Samarbeidsutvalget vil derfor gjenta suksessen, så det blir
juletrefest for hele familien 8. januar kl. 16. Invitasjon kommer før jul.
FOTOGRAFERING I BARNEHAGEN
Vi har i alle år hatt fotograf i barnehagen i mai som har tatt gruppebilder,
enkeltbilder og søskenbilder. Dette er en hektisk dag i barnehagen. Mange
utrygge barn og mye styr for de ansatte. I tillegg opplever enkelte kjøpepress i
forhold til bildene de får tilsendt. Samarbeidsutvalget er enige om å avbestille
fotograferingen våren 2019, men at personalet selv sørger for at det blir tatt
gruppebilder.
FORELDREBETALING
I forslaget til statsbudsjett ligger det inne en økning i makspris for
foreldrebetaling. Forslaget er en økning på kr. 80,- pr. mnd. pr. barn fra
1. januar, og en ytterligere økning på kr. 50,- fra 1. august.
Dersom dette blir vedtatt vil prisen også bli justert hos oss fra henholdsvis
januar og august 2019.

25.11.18
Anita Rosengren
Daglig leder

