Foreldre og foresatte
Svensrud Natur- og Idrettsbarnehage
Dato: 07.08.2020

Informasjon vedrørende Gult nivå og oppstart høsten 2020

Nå har vi hatt 2 uker åpent og vi er godt i gang med nytt barnehage år. Det blir en del justeringer som
avviker fra slik vi vanligvis jobber, men etter en lang vår med annerledes hverdag er vi blitt gode på å
«snu oss rundt»
Gult nivå betyr, som tidligere nevnt, mest en presisering og en økt bevissthet. Men vi har noen
restriksjoner som vi må forholde oss til. En av de er begrense antall mennesker på samme sted. Det
betyr i klartekst at vi ikke ønsker å åpne opp for bruk av lokalene våre. Enn så lenge at været er godt
og varmt, så ser vi heller ikke behovet, men vi legger mer til rette for bruk av Lavvo og Mathytte.
Frokost, henting og levering
Ved oppholdsvær og fine temperaturer så spiser vi ute. Da holder vi avdelinger adskilt så langt det lar
seg gjøre, ved bruk av benker og bord. Harelabben og Ekornstubben (de små) spiser ved Flaggstanga,
mens Revehiet, Elgtråkket og Rådyrstien (de store) spiser på border utenfor Lavvoen. Etter hvert som
det blir kjøligere og kanskje det kommer nedbør, vil vi ta i bruk Mathytte for de små og Lavvoen for
de store. Her vil vi også dele opp i soner for å etterstrebe å holde avstand mellom avdelinger. Dette
er ikke enkelt, men vi skal gjøre så godt vi kan. Det som er det aller viktigste nå er at alle er bevisste
på at ingen skal innenfor gjerdet dersom man er syk. Klarer vi å holde all sykdom utenfor, så vil dette
gå bra. Som det sto i brevet fra Kommunelegen så skal ikke søsken være med innenfor gjerdet. Dette
for å unngå at man har skolebarn som potensielt da kan ta med seg smitte fra ett sted til ett annet.
Sjansen er liten, men vi velger å følge de råd vi har fått og de samsvarer med slik skolene i Hole
jobber.
Garderober og tørkerom
Dere har etterspurt muligheten for å ha klær i barnehagen og vi har funnet en løsning som vi håper
vil fungere. I og med at vi ikke ønsker noen inn, så gjør vi som følger. Dere tar med det som til enhver
tid skal være i barnehagen i gjenbruksnett og henger det på knaggen. Vi flytter det inn på tørkerom
og garderobe og henger det tomme nettet tilbake ut.
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Når noe er vått, møkkete eller annet, legger vi det i nettet og dere tar det med hjem og erstatter det
med nytt utstyr. Om nettet ikke er i bruk, legg det i topplokket av sekken. Dette er en prøveordning,
så ser vi hvordan det vil fungere. Vi evaluerer fortløpende.
I barnehagen skal det alltid være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesongbasert undertøy, trøye og lang stillongs (Tynn ull kan snart tas med, ikke bomull etter
1. september)
Fleece/ ull mellom plagg
Strømper
Truser
Regntøy
Støvler
Regnvotter
Tynn lue
Ryggsekk med bryst rem og helst livrem(ca 12-14 liter)

Husk at alt skal merkes med navn
Hygiene
Fortsatt veldig viktig at alle spriter hender både inn og ut av barnehagen. De av barna som ikke tåler
håndsprit skal vaske hendene ved ankomst barnehagen. Vi voksne skal holde minst en meters
avstand og begrense hvor mange som står i en gruppe. I løpet av dagen så vasker vi hender, vi bruker
håndsprit og vi vasker over flater som er i bruk. Håpet er at dette er med på å holde smitten borte fra
oss og vi tenker at vi sammen skal klare dette.
Foreldremøte
I og med at vi nå ikke kan være samlet større grupper uten at man har 1meter avstand, så blir det
vanskelig å avholde møte for en samlet Naturbarnehage. Vi har derfor valgt å dele dette opp i 3
grupper. Ekornstubben og Harelabben er sammen, Revehiet og Elgtråkket er sammen og Rådyrstien
er alene. Vi legger opp til 3 dager og begrenser det til en forelder fra hver familie. Vi ønsker svært
gjerne at alle barn er representert. Vi kommer tilbake til agenda, organisering og påmelding. Datoer
er som følger:
•
•
•

Rådyrstien
Torsdag
Elgtråkket og Revehiet
Onsdag
Ekornstubben og Harelabben Torsdag
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Informasjon og kommunikasjon
Det er som kjent Visma App som gjelder for oss nå, vi ønsker å kun ha en plattform til
kommunikasjon oss i mellom. Grunnen er at det blir både enklere og sikrere for begge parter. Nå i
starten, frem til App er 100% i orden, må vi fra tid til annen benytte e-post, men iløpet av høsten vil
dette utgå. Den daglige samtalen og praten kan aldri erstattes, den er fremdeles meget viktig, men vi
ser at det stadig oftere er manko på tid. Da tenker vi at Visma vil være ett godt supplement.

Med vennlig hilsen
Knut Emil
41259441
knut.emil.kolsto@hole.kommune.no

Postadresse
Telefon:
Viksveien 30, 3530 Røyse
32 16 11 00
E-post
postmottak@hole.kommune.no

Bankkontonr:
2280 40 00058
Hjemmeside:
www.hole.kommune.no

Org. nr:
960 010 833

