Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage 1.september 2020
Hei kjære foreldre
Da har barnehagen vært åpen en måned eter erien og tng beggnner å alle på plass. Nge
barn har hat tlvenning, noen av barna har bgtet avdelinger og alle barn ser ut tl å trives og
ha det bra. Det er det viktgste or oss i barnehagen, og er det noe du som oreldre lurer på
eller bekgmrer deg or må du ta kontakt med barnehagen. Sammen gir vi barna den beste
barnehagedagen.
Heldigvis har vi hat stort set riske barn og ansate, noe som gjør at vi slipper å ta inn vikarer i en
sårbar oppstartsperiode eter erien.
Korona
Smitespredningen ortseter dessverre i Norge, og mange skoler og barnehager har blit berørt av
smite og stenging. Det er å påviste tl eller i vår region og det håper vi kan ortsete. Men sommer
og høst er perioder med mer reising så vi må ortsat ta del i dugnaden slik at ALT BLIR BRA.
Vasshaug barnehage har strenge smitevernregler or å begrense smite og sgkdom hos barn og
ansate. Det er lav terskel or at de med sgmptomer ikke kan komme i barnehagen. Jo lere som
kommer med sgmptomer, jo lere kan bli smitet og lere må være hjemme. Ved mange ansate med
sgmptomer kan avdelinger måte bli stengt.

Når vi sier at barnet dessverre ikke kan komme i barnehagen med sgmptomer er det ikke or å være
vanskelig, men or å hindre smite. Sgmptomene på covid-19 er netopp or de leste lik milde
orkjølelsessgmptomer. Ved sgmptomer kontakt legekontoret på tele on 771 74000 or testng.
Smittevern – fllg ogs med p ukentlig oppdatering p hjemmesiden tl kommunen
Barnehagene er nasjonalt delt inn i nivåer i orhold tl smiteverntltak ktrarkklgsmodell) Det er kun
mgndighetene som kan endre mellom grønt, gult og rødt. Barnehagene er nå på gult nivå som sier:
 INGEN sgke skal møte i barnehagen kbarn, ansate, orelder og andre) også ved negatv test
 God hggiene og orsterket renhold
 Hele avdelinger regnes som en kohort, tlvenning må skje på barnets kohort
 Tilstrebe avstand mellom kohorter
 Unngå trengsel og store samlinger
 Ha plan or overganger mellom argene
Vi har hat mange spørsmål om barn med lufveissgmptomer, FHI sier:
“Alle med nyoppståte symptomer skal sendes hjem og holdes hjemme inntl tlstanden er avklart.
(er det allergi, covid 19, eller en forkjølelse)
Barn og ansate skal selv med milde lufveissymtomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen.
Ansate skal holde seg hjemme tl de er symptomfrie, mens barna skal holdes hjemme tl
allmenntlstanden er god.l
Barn kan ha restsymptomer eter en gjennomgåt lufveisinfeksjon med rennende nese (uavhengig
av farge) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen dersom allmenntlstanden er
god og barnet er tlbake i sin vanlige form.l Altså når barnet er blit friskt.
«Det med å holde seg hjemme er hovedregel som også gjelder når det ikke er pandemi, men er
ekstra viktg nå. Det er for at vi ikke skal få forkjølelse inn i barnehagen og enda lere blir syke»
(Nakstad) assisterende helsedirektør

Nytt fra barnehagen:n
Fra 1. september starter vi igjen med varm matservering ra SABE eter godkjenning ra
smitevernteamet. Dete under orutsetning at smiteverntltak ølges. Dete gleder vi oss tl.
www.Barnehage.no publiserte netopp en artkkel om kjøkkenassistent på Vasshaug og mente at
dete var noe som var unikt, og bidrog tl å heve kvaliteten på barnehagetlbudet. Det er vi stolt av.
Ggmsalen og møterommet har vært stengt or bruk av barna i perioden ram tl 1.september eter
anbe aling ra smitevernteamet. I september kan vi åpne or bruk, men bare ei avdeling/kohort kan
bruke disse daglig. Det blir sat opp rullering på rommene utover høsten.
Uteområdet er stengt or bruk av andre eter stengetd.
Det blir ikke ellessamlinger i ggmsalen som vi har pleid å ha, or eksempel i orbindelse med
mørketds est, temasamlinger brannvern osv
Hver avdeling legger tl rete or markeringer på sine avdelinger. Barnehagen gller 5 år i år og åpnet
15.september 2015.
Foreldresamtaler må setes opp på avdeling, da må man bruke det lille rommet vis a vis avdelingene.
Dete er ordi som nevnt at oresate må være innen or sin kohort. Samtalene kan også kjøres på
Skgpe eller bare på tele on.
Av samme grunn blir det heller ikke elles oreldremøter eller elles dato. Alle avdelingene har sine
oreldremøter på egen dato og kun en orelder kan møte. Dere melder dere på tl avdelingen eter
innkalling. Dete or at vi skal kunne ølge smitevernreglene.
4 av planleggingsdagene er satte tl oktoberr 16.novemberr 26.februar og 14.mai. (skolefrie
dager) 1 dag er satt p vent tl kurs i regionenr hvis det blir gjennomflrtr eller i barnehagen
For forebygge og begrense smitte SKAL barnehagen fortsatt ha disse rutnene:n
 Foreldre, barn og ansate skal selv med milde sgmptomer på lufveisin eksjon og
sgkdoms ølelse ikke møte i barnehagen, FHI retningslinjer
 Dele barna inn i kohorter/avdelinger inne i barnehagen og i soner på uteområdet
 Når bana leveres i barnehagen må dere oreldre og barna vaske hendene og holde avstand i
bringe og hentesituasjoner. Fotposer må bengtes hvis du går inn i barnehagen.
 Når andre enn oreldrene skal hente bringe/hente barnet må det gis beskjed og møtes ute
 Oppholder du deg lenger enn bringing og hentng må du skrive deg inn i besøkslogg
 Avdelingene skal ha grundig og ofe håndvask og gode hosterutner
 Foreldre, barn og ansate skal vaske hendene ør man drar hjemme ra, når man kommer i
barnehagen og når man kommer hjem
 Gi beskjed hvis barnet blir sgk og eller ikke kommer i barnehagen
 Det gis IKKE anledning tl å gå gjennom kjøkken, eller bruke døra som inngangsdør
 Håndvask ør og eter rutnesituasjoner og aktviteter i barnehagen
 Alternatv tl håndvask på tur er håndsprit og våtservieter
 Bruk av engangsutstgr ved stellesituasjoner og rengjøring eterpå
 Forsterket renhold på kontaktlater
 Redusere mengden av leker og materiell
 Oppbevare barnas sengetøg adskilt, vaskes jevnlig
 Utlufing av rommene
 Kjøkkenassistent smører erdig barnas mat og en ansat på hver avdeling deler ut maten
 Barna skal ikke delta i tlberedelse av måltd, de skal spise i sine grupper, rengjøring
 Barna kan ikke ta med mat, leker/tng hjemme ra. Kosedgr/kluter ved soving kan oppbevares
på barnets soveplass.
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