
Foreldremøte

Naturbarnehagen

Høsten 2020



Endringer i 

Naturbarnehagen

Knut Emil begynner i ny 
jobb 1. desember
Knut Emil begynner i ny 
jobb 1. desember

• Marthe ivaretar styrerjobben 
inntil ny er på plass

Arbeidet med å finne 
erstatter er i gang
Arbeidet med å finne 
erstatter er i gang

• Annonse fredag i uke 38

Fagforeninger og SAU er i 
prosess
Fagforeninger og SAU er i 
prosess



 Ekstraordinære tiltak

 Stengt avdeling, torsdag 10. september

 Bevissthet

 Barn og voksnes sykdom

 Alle som kommer til barnehagen MÅ være friske

 Hygiene

 Inn og ut av barnehagen

 Håndsprit

 Håndvask

 Rene klær

 Garderober, Tørkerom og avdeling

 Vi jobber med å få på plass en løsning for å møte 
høst/vinter. Dere vil bli holdt orientert

Pandemi



 Kommunikasjon

 Eneste plattform vi bruker

 Enklest mulig for begge parter

 Dagsrapporter

 Ikke erstatning for nett artikler, men ett supplement

 Samtykker

 Alle må ta aktivt stilling til samtykke i App. Husk å

sjekke

 Sikkerhet

 Sikrere får vi det ikke, innlogging via BankId

Visma App



 Marit Leine

 Joachim Sørensen

 Thale Forbord

 Steffen Hassel

 Astrid Dalevold

 Vara: Didrik Kristensen

 Foreldrenes Facebook side:

 Svensrud natur- og idrettsbarnehage foreldregruppe

 Lukket gruppe, be om tilgang

Samarbeidsutvalget 

2020/2021



 LAGVIS, flere tynne lag er bedre enn ett tykt

 Inn mot kroppen skal det være ett lag av ull eller 

ullfrotte

 80/20 ull og syntetisk (Ullfrotte)

 Bomull skal ikke benyttes etter 1. september

 Superundertøy skal aldri brukes på barn

 Det vil være individuelt om man bruker ull eller 

ullfrotte, de har hver seg sine egenskaper

 Ull isolerer godt, men tar ikke fuktighet bort, det gjør 

Ullfrotte. 

 Så på aktive barn, de som blir gode og varme/ svetter osv, 

så bør man ikke ha ull rett på huden. Da blir man fort kald 

når man setter seg for å spise f.eks og kroppen ikke 

produserer så mye varme lenger

Klær og 

Klesvalg



 Yttertøy

 Skal være vindtett. Uansett.

 Regntøy

 Passelig, og uten hull

 Ikke fast hette, kvelningsfare

 Strikk rundt håndledd og strikk under beina, den må 

kunne byttes ut. Vi har ekstra strikk til dere



 Sko/støvler

 Lette fine sko, som gjerne tåler litt fuktighet

 Helst med borrelås eller strikksnøring

 Vanlige skolisser fungerer dårlig

 Støvler med godt mønster under sålen

 Høyt skaft

 Docboots/ Mucboots e.l (neopren)

 Ikke Cherrox, de sitter dårlig på foten

 Vintersko; Sorel type

 Strømper

 Ullragger

 Ullfrotte strømper

 Flere par



 Lue

 Passelig

 Heldekkende lue

 «vanlig» lue

 Uten knytting

 Sydvest

 Votter

 Lange votter med håndledd stropp

 Må være enkle å få på

 Mange par tilgjengelig

 Regnvotter

 Ikke hansker når det er kaldt/ minus grader



 Ryggsekk

 Ca 12-15 liter

 Brystreim og livreim

 Justerbar



 ALT skal merkes


