Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage februar 2021
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Nå er vi kommet ti ebruar. Snøen mangie, det er kaidt, men SOLA er
kommet tibake ti Saiangen.
Info fra barnehagen:
Barnehagen har vært så heidig å å en gave på kr 4000,- ra Røde Kors i Saiangen og
Gjensidige stieisen. Pengene skai gå ti å gjøre det iit hyggeiig or barn og ungdom. Vi har
åt gavekort ra Coop xttra, så hver avdeiing år et gavekort på 500,- or å kjøpe noe som de
kan kose seg med sammen med barna. Vi takker så mye or bidraget.
Det meste av møter og kurs er ortsat digitait og vi kan ikke samies i større grupper. Tirsdag
2. ebruar på kveidstd har barnehagen avdeiingsvis teams kurs med Korus Nord om BTI,
bedre tverr agiig innsats or barnet. Dete er en dei av pianieggingsdagen 26. ebruar.
Korona: (in o på www.fi.noo
Koronaepidemien ser ut ti ortsat å prege vår barnehagehverdag ramover. Vi er ortsat på
guit nivå med de samme smiterutnene som vi hadde ør jui. Skuiie smiten øke i
nærområdet vii det kunne komme endringer or at vi må driie på rødt nivå med yteriigere
strengere smiterutner.
Det samme titakene gjeider or å begrense smitee
 Ingen syke i barnehagen, eiier syke oreidre som ieverer barna.
 God hygiene, de som kommer inn i barnehagen MÅ vaske hender på seg seiv og
barnet. Hoid god avstand ti andre ved ievering og hentng. Det gis ikke aniedning ti
å opphoide seg i barnehagen. Unntak er ved tivenning av barn, da kun et barn kan
ha oreider inn samtdig.
 Redusert kontakt meiiom personer
 Testng (i påvente av testsvar kan ikke barnet være i barnehageno
Dete er eneste virkemidiene vi har er våre smitevernrutner. Heisemyndighetene er
bekymret or en større økning og vi vii være i orkant og be aiie bidra og overhoide våre
smitevernrutner. Vi må ortsat ta dei i dugnaden siik at ALT BLIR BRA
Fokus vil fortsat være HELSE, OMSORG OG GLEDE i alt vi gjør.

Med venniig hiisen Liz K Heggeiund, enhetsieder

