Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage mars 2021

Bilde 1.mars 2020
Hei kjære foreldre
Da er vi klar tl ta imot mars m ned. Tiden fyg, selv om tden kan oppleves st stlle i
perioder under koronaepidemien. Siden 12. mars 2020 n r barnehagene stengte ned har
det svingt mellom forventning, h p og skufelse i h p om at koronapandemien skulle være
kortvarig, det ble den ikke. N et r senere m vi fortsat være smiteklok» og h pe at vi
slipper smiteutbrudd, mange ansate i karantene og nedstenging av barnehagen. Det
eneste tltaket vi har er smitevernrutnene. Synes det er helt fantastsk at vi har foreldre,
ansate og barn i barnehagen som eterlever disse, det tror jeg vi f r betalt for med lite
smite. S vi forseter brete opp ermene og st r p s lenge det trengs.
Info fra barnehagen:
Per i dag har vi 82 barn i barnehagen og 26,9 rsverk. Årskullene varierer fra 9 tl 22 barn,
alts store variasjoner i fødselstallene de siste rene. P avdeling Larve har vi begynt f inn
barn født i 2020 og har utvidet med et rsverk.
Vi minner om at søknad om plass tl hovedopptaket er utsat tl l.mars, det gjelder nye
søknader og endringer av oppholdstd. Det samme gjelder oppmelding av de som skal
begynne i 1.klasse og SFO tl høsten, det er det dere foreldrene som m gjøre.
P sken st r eter hvert for tur og for kunne beregne personalbehov i p skeuka» ber vi
dere s snart som mulig svare og levere inn utdelt svarslipp innen 1l.mars. Alle m svare
selv om dere ikke har behov.
Avdeling Ekorn og Regnbuen (gul føy) har, eter avklaring med smitevernlegen, f t
anledning tl være samarbeidende kohorter. De har samme berøringsfater ved at de har
felles inngangspart og toalet og oppholder seg i samme areal i kn/grovgarderobe. Ved en
eventuell smitesituasjon vil alle bli nærkontakter selv om de er to kohorter.
Tirsdag 9.mars markerer avdelingene barnehagedagen sm steg for kloden» Tema for
dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø.
Nytt regelverk i barnehageloven
I stortngsmelding Tet p – tdlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole,
og SFO» varsler regjeringen et kompetanseløf for spesialpedagogikk og inkluderende
praksis. Satsningen p kompetanse skal bidra tl at den spesialpedagogiske hjelpen er tet p

barn som har behov for det. Paragraf 31 og 32 i barnehageloven skal sikre at PPT
(pedagogisk psykologisk tjeneste) skal bist barnehagen i arbeidet med kompetanse og
organisasjonsutvikling og tlretelegge barnehagetlbudet. Ved styrke kompetansen tl
personalet vil det allmennpedagogiske tlbudet bli bedre og være forebyggende for barn
med behov.
V re samarbeidspartnere for kunne yte gode tjenester er PPT og helsestasjonen. PPT og
helsestasjonen skal hjelpe barnehagen og jobbe forebyggende. Fra januar 2021 har PPT for
Salangen og Lavangen begynt ha ½ faste dager i barnehage og skole hver 12.dag. Dete for
kunne gi et lavterskel tlbud ved tdlig innsats og kunne veilede personalet ved behov.
M let er at det skal skape mindre avstand mellom barnehage, foreldre og PPT og at det skal
være letere ta kontakt n r de har kontortd i barnehagen. Dere foreldre kan ogs ta
kontakt med de i barnehagen og eller gjøre avtaler for andre tdspunkt. PPT er i barnehagen
torsdager i partallsuker fra 8.30 – 12.00
De som vil være i barnehagen fra PPT er Ørjan Johansen og Veronika Daleng, de har f t
kontor p det lille møterommet i barnehagen ved personalinngangen.
Fra torsdag 11.mars begynner Lena Larsen i spes.ped stlling i barnehagen og skal være
bindeledd mellom barnehagen og PPT. Hun vil ha denne funksjon hver torsdag da hun for
tden videreutdanning i spes.ped. Lena vil fortsat være pedagogisk leder p avdeling Larve.
Korona: (info p www.fi.no)
Koronaepidemien ser ut tl fortsat prege v r barnehagehverdag framover. Vi er fortsat p
gult niv med de samme smiterutnene som vi hadde før jul. Skulle smiten øke i
næromr det vil det kunne komme endringer for at vi m drife p rødt niv med yterligere
strengere smiterutner.
Det samme tltakene gjelder for begrense smitee
 Ingen syke i barnehagen, eller syke foreldre som leverer barna.
 God hygiene, de som kommer inn i barnehagen MÅ vaske hender p seg selv og
barnet. Hold god avstand tl andre ved levering og hentng. Det gis ikke anledning tl
oppholde seg i barnehagen. Unntak er ved tlvenning av barn, da kun et barn kan
ha forelder inn samtdig.
 Redusert kontakt mellom personer
 Testing, selv med små sympt omer kont akt  legekont oret  77 17 00 00 ti p vente av
testsvar kan ikke barnet være i barnehagen)
 Følg med p oppdateringer p kommunens hjemmeside og fi.no
Dete er eneste virkemidlene vi har er v re smitevernrutner. Helsemyndighetene er
bekymret for en større økning og vi vil være i forkant og be alle bidra og overholde v re
smitevernrutner. Vi m fortsat ta del i dugnaden slik at ALT BLIR BRA
Fokus vil fort satt være HELSE, OMSORG OG GLEDE i alt  vi gjør.

Med vennlig hilsen Liz K Heggelund, enhetsleder

