
Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage mars  - april 2022 pr 23.mars 

   Bilde 1.mars 2020  

Hei kjære foreldre Da er vi kommet godt i gang med mars måned. Fra januar fram til i dag 
har vi hatt et økt smittetrykk med korona i barnehagen og i lokalsamfunnet. De fleste av de 
ansatte har vært smittet, 27 av 30, og vi har i perioder hatt redusert bemanning.  Mange av 
barna på avdelingene har også vært smittet, men har ikke full oversikt over antallet. Siden 
samfunnet er åpnet til normal drift sender vi ikke ut info for hvert smittetilfelle. 
Kommunelegen og krisestab får jevnlig oversikt over antall smittede. 

Vi er så heldig at vi nå har gode faste vikarer som Jonas, Wenche, Andrine, Kine og Karianne.   

Info fra barnehagen: 

I dag har vi 82 barn i barnehagen og flere søkere som begynner i løpet av våren.  Årskullene 
varierer fra 9 til 25 barn, altså store variasjoner i fødselstallene de siste årene. På avdeling 
Larve har vi begynt å få inn flere barn født i 2021, og har derfor måttet utvidet med ett 
årsverk.  

Denne uka er det militærøvelse i området og vi har noe militær aktivitet ved 
parkeringsplassen. De har vært og informert oss at de blir noen dager denne uka og synes 
det var viktig at ansatte og barna ble informert om det, og at det var ufarlig. Spesielt viktig å 
ufarliggjøre i disse tider med krigen i Ukraina og de grusomme tv bildene. De har invitert alle 
ungene til å komme å se hva de gjør, se i bilene osv. for å trygge barna.  Flere av 
barnegrupper skal i dag onsdag 23.mars og noen 24.mars. De blir sikkert å fortelle om dette 
hjemme. 

Barnehagen jobber med å rigge seg for å ta imot flyktningbarn fra Ukraina. Det er planlagt ei 
oppstarts avdeling i gymsalen. Vi blir å åpne for at mor og barn kan være der sammen i en 
periode for å trygge barna og gi de et godt tilbud. Det er også viktig at noen ansatte forstår 
deres språk for å kunne kommunisere med de på en god måte.  I dag vet vi ikke når de 
kommer, hvor mange som kommer, alder på barna og hvor lenge de blir. Etter hvert som de 
blir trygge, blir de sammen med de andre barna på avdelingene.  

Påsken står etter hvert for tur. Dere vil etter hvert få svarslipp slik at dere kan melde hvis 
dere har behov i «påskeuka». Alle må svare, selv om dere ikke har behov. Det blir egne 
påskegrupper mandag 11 og tirsdag 12, onsdag 13 er det stengt. 

Vi minner om planleggingsdager 16 og 27. mai, da er barnehagen stengt. 

 

Mvh Liz Karina Heggelund, enhetsleder 



 

 


