Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage 1.oktober 2020

Hei kjære foreldre
Da er vi godt i gang med høsten og foreldremøter står for tur.
Vi følger smittevernreglene om avstand og derfor blir bare en
av dere foreldre invitert. Invitasjon har dere fått fra
avdelingene barnet deres går på. Husk å melde dere som
foreldrerepresentant.
På grunn av stengeperioden fra 12.mars og strenge rutiner ble det dessverre ikke avholdt møte med
fjorårets foreldrekontakter, det håper vi at vi får til i løpet av november i forbindelse med
budsjettprosessen.

Nytt fra barnehagen:
Vasshaug barnehage åpnet 15.september 2015, men hadde offisiell åpning 6.oktober. Tirsdag
6.oktober feirer vi Vasshaug barnehages 5 års dag med bursdagsfest på avdelingene. Det blir pizza fra
Sabe nå som det er åpnet for matservering og muligens kommer det noen overraskelser til barna.
Barnehagen har fastsatt fire av fem fagdager/planleggingsdager, disse dagene er det også skolefri.
Den femte dagen er satt på vent da det ikke er avklart om det blir felles kurs i regionen.
Planleggingsdagene blir:
Fredag 9.oktober 2020
Mandag 16.november 2020
Fredag 26.februar 2021
Fredag 14.mai 2021
Informasjonsskrivene og andre planer til barnehagen legges ut på kommunens hjemmeside på
barnehage.

Korona
Smittespredningen fortsetter dessverre i Norge, og mange skoler og barnehager har blitt berørt av
smitte og stenging. Det er få påviste tilfeller i vår region og det håper vi kan fortsette. Vi må fortsatt
ta del i dugnaden slik at ALT BLIR BRA.

Vasshaug barnehage har strenge smittevernrutiner for å begrense smitte og sykdom hos barn og
ansatte. Det er lav terskel for at de med symptomer ikke kan komme i barnehagen. Jo flere som
kommer med symptomer, jo flere kan bli smittet og jo flere må være hjemme.
I det siste har vi opplevd en økning i antall barn og ansatte med forkjølelsessymptomer. Så lenge vi er
på gult nivå kan ikke barnegruppene samarbeide når flere er syk slik vi har gjort før. Ved mange
ansatte med symptomer kan avdelinger måtte bli stengt eller barna bli hentet tidligere på grunn av
mangel på personell. Det er derfor viktig at alle gir beskjed når barna ikke kommer i barnehagen.
Oppdateringer fra Folkehelseinstituttet per 24.september 2020

Nivåinndeling av smitteverntiltak – kopiert fra FHI

«Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke
smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.
Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig
organisering av avdelinger.
På gult nivå kan hele avdelinger regnes som en kohort. Barnehagene må fremdeles ha flere tiltak
for å redusere kontakt og holde avstand mellom ulike kohorter.
På rødt nivå skal barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene må vurdere ulike
oppmøtetider for barna og sørge for at det er avstand mellom kohorter som ikke samarbeider. «
Barnehagene er fortsatt på gult nivå og må følge smitteverntiltakene som FHI har satt. Kun
regjering og smittevernlegen kan endre fargene på nivåene og smittevernreglene, ikke hva vi eller
andre ønsker vi skulle kunne ha gjort.

FHI - Råd om når man må være hjemme ved sykdom
Denne informasjonen ble sist oppdatert 9. september.

«Barn og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal ikke møte i barnehagen,
men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake til
barnehagen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på
luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).
Ansatte med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per
september 2020 betyr det at alle ansatte som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og
holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til barnehagen når
allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
For barn som er syke med kun lette luftveissymptomer uten feber, kan man se an tilstanden hjemme
i et par dager. Hvis barnet ikke blir bedre, anbefales testing. Hvis barnet raskt blir bra, kan barnet
komme tilbake til barnehagen uten test når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen
symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis barnet ikke blir bedre, anbefales kontakt med lege og eventuell
testing.» FHI
Smittevern:
Samme rutiner som referert i informasjonsskriv for august og september.
Sjøvegan 28.09.2020
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