
Julebrev fra Vasshaug barnehage desember 2022 

                Hei kjære foreldre  

Vi er inne i ei koselig førjulstid i barnehagen og gleder oss over å dele den med barna deres. 
Avdelingene har pyntet til advent og jul, og har ulike aktiviteter gjennom desember.  

Det er gjennomført foreldremøter på avdelingene og det er valgt foreldrekontakter. Disse vil bli 
innkalt til møte i samarbeidsutvalget på nyåret. 

Drift: 

Det er for tiden utfordringer med inneklimaet i bygget på grunn av problemer med 
ventilasjonsanlegget. Teknisk jobber med å utbedre utfordringen.  

Beklageligvis er vi inne i en periode med høyt sykefravær, og manglende tilgang på vikarer. Dette 
berører hele barnehagen. Situasjonen med redusert bemanning løses daglig ved å omrokere ansatte 
der det er mulig, j.fr bemannings og pedagognorm §§ 25 og 26 i barnehageloven og behov etter 
antall barn på avdelingene. Skulle det bli nødvendig slås avdelinger sammen. Fokus vil hele tiden 
være å opprettholde forsvarlig drift. Fraværet begrenser også pedagogenes mulighet til å ta ut 
planleggingstid, noen som kan påvirke det pedagogiske innholdet og informasjon til dere. Vi synes 
derfor det er kjempeflott at dere sier ifra når barna er syke eller tar fri. Det er viktig å holde barna 
hjemme når de er syke og 48 timer etter oppkast og diare.  

Organisering i jula: 

I dagene før jul og i romjula er det få barn som benytter barnehagen. Etter innmeldt behov og 
ferieavvikling er det laget en vaktplan. Barna blir delt i to grupper, ei småbarngruppe (Larve 1, Larve 
2 og Krabbe) og ei storbarngruppe (Maur, Elg og Ørn). Den største gruppa blir på avdeling Ørn og de 
minste på avdeling Krabbe. Mange av de ansatte ønsker ferie og avspasering, det vil si at de barna 
som har behov for barnehageplass i denne perioden ikke nødvendigvis å møte ansatte og barn fra 
sin avdeling.  

Budsjett 2023 

Kommunestyret vedtok 15.desember å innføre sommeråpen barnehage fra sommeren 2023 i en 3 
års periode, Vi blir å komme med nærmere informasjon om rammer og forutsetninger for å kunne 
gjennomføre sommeråpent.  Dette vil også bli drøftet på møte i samarbeidsutvalget.  

Da ønsker vi dere ei god jul og et godt nyttår. Takk til dere for et godt samarbeid.  

 

Med vennlig hilsen  

Liz Karina Heggelund, enhetsleder  


