Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage januar 2021

Hei kjære foreldre
Godt nyttår alle sammen. Da er vi kommet til januar og hverdagen har startet etter jul og
nyttårsfeiring. Barna ser ut som de gleder seg over å være tilbake i barnehagen og med sine venner i
sine kohorter.
Barnehagen hadde åpent i romjula med egne julekohorter for de som hadde behov for plass.
23.desember hadde barnehagen planleggingsdag og hadde derfor ikke åpent for barna. I dette
koronaåret 2020 og som det ser ut som fortsetter langt uti 2021, vil vi IKKE kunne samle alt av
personalet sammen på møter og kurs i barnehagen eller i regionen. De ansatte jobber derfor på
kveldstid avdelingsvis på ulike dager for å kunne bruke møterommet. Temaene på disse
arbeidsøktene er ny barnehagelov og IBS. De ansatte skal ha kompetanseheving gjennom udir og
fylkesmannen sine videoforelesninger.
Fra 1.januar 2021 kom ny barnehagelov for barnehagen med lovfestet «Mobbelov»

Barnehagene får en aktivitetsplikt som skal sikre alle barn har et trygt og godt
barnehagemiljø.
Barnehagen skal sørge for at alle barna har det trygt og godt
Alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det bra. Hvis en voksen vet om,
eller tror at et barn blir mobbet, plaget, krenket (av andre barn eller voksne) eller på andre
måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:
•
•
•
•

Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.
Si ifra til styrer i barnehagen.
Undersøke hva som har skjedd.
Sette inn tiltak og lage en plan som sikrer at barnet har det bra i barnehagen.
Barnehagen har alltid jobbet for at alle barna skal ha det bra og har de siste årene hatt fokus
på inkludering gjennom IBS satsningen (inkluderende skole og barnehagemiljø).

Korona: (info på www.fhi.no)
Koronaepidemien ser ut til fortsatt å prege vår barnehagehverdag framover. Vi er fortsatt på
gult nivå med de samme smitterutinene som vi hadde før jul. Skulle smitten øke i
nærområdet vil det kunne komme endringer for at vi må drifte på rødt nivå med ytterligere
strengere smitterutiner.
Det samme tiltakene gjelder for å begrense smitte:
• Ingen syke i barnehagen, eller syke foreldre som leverer barna.
• God hygiene, de som kommer inn i barnehagen MÅ vaske hender på seg selv og
barnet. Hold god avstand til andre ved levering og henting. Det gis ikke anledning til
å oppholde seg i barnehagen. Unntak er ved tilvenning av barn, da kun et barn kan
ha forelder inn samtidig.
• Redusert kontakt mellom personer
• Testing (i påvente av testsvar kan ikke barnet være i barnehagen)
Dette er eneste virkemidlene vi har er våre smittevernrutiner. Helsemyndighetene er
bekymret for en større økning og vi vil være i forkant og be alle bidra og overholde våre
smittevernrutiner. Vi må fortsatt ta del i dugnaden slik at ALT BLIR BRA
Fokus vil fortsatt være HELSE, OMSORG OG GLEDE i alt vi gjør.

Syke barn og egenmeldingsdager:
For at foreldre skal kunne være hjemme med barn med forkjølelsessymptomer har
regjeringa doblet antall egenmeldingsdager på barn for 2021. Dette er et svært viktig tiltak
for å forebygge smitte av covid 19, men også andre sykdommer.
Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er steng som følge av pandemien.
Rett til omsorgspenger etter kvoten er brukt opp dersom skole eller barnehage er stengt.
Dette gjelder enten stenging som er lokalt eller nasjonalt besluttet.
Sommerstengt 3 uker: Politikerne har besluttet å videreføre 3 uker sommerstengt, altså uke
29, 30 og 31. I budsjettprosessen ble det lagt inn 4 uker sommerstengt som et valgbart
tiltak. Barna skal ha fire 4 uker ferie og dere må derfor melde inn den fjerde uka før 1.mai.
Foreldrebetaling er for 11 måneder.
Håper dere og barna deres får en god start på året og at vi går lysere tider i møte. Mer info om
barnehagedagen får dere fra avdelingene.
Med vennlig hilsen
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