INFORMASJON FRA BARNEHAGEN NOVEMBER 2020
ÅPNINGSTIDER OG SMITTEVERN
Det er kommet et par spørsmål om når åpningstiden igjen blir fram til kl. 16.30.
Spørsmålet ble vurdert på siste styremøte, og styret står fast på at åpningstiden på
gult smittevernnivå skal være kl. 7-16. Dette er 9 timers åpningstid, noe som tilsvarer
antall timer i f.eks. de kommunale barnehagene. Forskjellen er at vi åpner kl. 7, mens
de åpner 7.30. Hos oss har behovet helt klart vist seg å være større mellom 7 og 7.30
enn mellom 16 og 16.30.
Hovedårsaken til åpningstid 7-16 er at vi ønsker å ha mest mulig personale på jobb
mest mulig av dagen - både for å kunne dele opp gruppene og kunne gjennomføre
lange sjekklister med smitteverntiltak hver dag.
Med dagens smittenivå i Stavanger forbereder vi oss godt på eventuelt rødt
smittevernnivå, men håper selvsagt at vi slipper det.
Takk til alle som er flinke til å holde barns hjemme ved nyoppståtte symptomer og
når de ellers ikke er helt i form. Det betyr veldig mye for at vi skal holde oss gående
på best mulig måte.
Vi er nok alle lei av alle tiltak og regler, men vi står på i det som fortsatt er en stor
samfunnsdugnad.
BRUKERUNDERSØKELSE
Den årlige brukerundersøkelsen sendes ut i begynnelsen av neste uke, og
gjennomføres frem til 20/12.
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.
Vi håper på høy svarprosent
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
Covid-19 har satt en stopper for mye møtevirksomhet i 2020, blant annet møtene i
samarbeidsutvalget. Vi har heller ikke fått foretatt valg til nye medlemmer i utvalget,
da vi ikke har hatt felles foreldremøte.
1 av medlemmene (Birgitte Gundersen) stod på valg i høst. Hun har sagt seg villig til å
bli sittene til våren, og så tar vi sikte på å få foretatt valg da. Håper dette er ok for
alle.
DUGNAD
Det er foreløpig ikke satt opp fellesdugnader. Dette vil bli vurdert på ny i januar.
Lister for feiedugnader henger på avdelingene. Håper at disse listene fylles opp.
SNART JUL
Det nærmer seg tid for å melde fra hvem som skal ha fri i forbindelse med jul/romjul.
Dere vil i dag få en lapp med svarslipp som skal leveres tilbake senest 19/11.
Denne tilbakemeldingen er viktig for oss for å kunne planlegge personalets mulighet
for få brukt opp ferie og avspasering de har til gode.
Adventstiden i barnehagen vil være noe annerledes enn vanlig. Vi pleier å gjøre mye
på tvers av avdelingene i denne tiden, men i år vil det ikke være mulig pga
smittevernregler. Vi legger allikevel opp til mange kjekke aktiviteter.
Skoleklubben pleier å glede seg til tur til Kongeparken. Dette blir det ikke noe av i år,
men vi har funnet et kjekt alternativ til dem. Foreldre i skoleklubben vil også kunne få
med seg en annerledes Lucia-feiring.
Mer informasjon om adventstiden kommer i slutten av november.
FORELDREBETALING
I forslaget til statsbudsjett ligger det inne en økning i makspris for foreldrebetaling.
Forslaget er en økning på kr. 95,- pr. mnd. pr. barn fra
1. januar. Ny pris vil da være kr. 3230,-.
Dersom dette blir vedtatt vil prisen også bli justert hos oss fra januar 2021.
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