Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage november 2021

Hei kjære foreldre
Nytt fra barnehagen:

Da er vi kommet til november, og vinteren står for tur med mørketid og flott lys.
Foreldremøtene vil bli avholdt på alle avdelingene den nærmeste tiden. Vi oppfordrer dere til å møte
på foreldremøte for å få informasjon fra deres avdeling.
Når foreldrekontaktene er valgt og budsjettet er ferdig for 2022 med tiltak, vil det bli kalt inn til møte
i samarbeidsutvalget.
Det er nå bestemt at de resterende tre planleggingsdagene for dette barnehageåret blir
23.desember, 16.mai og 27.mai. Barnehagen er stengt disse dagene. Det skal jobbes videre med
satsningene vi har hatt siste årene og implementering av ny barnehagelov. Vi skal arbeide med
barnas psykososiale barnehagemiljø, § 41,42 og 43, og barnehagens aktivitetsplikt ved krenking og
mobbing. Noen av dagene jobber vi inn og har møter på kveldstid.
Som dere sikkert har merket parkerer de ansatte nå oppe på parkeringa ved veien. Bak barnehagen
drives det nå med brønn boring, som er et enøk tiltak for å varme opp bygget med grunnvann. Dette
er en av energitiltakene i Salangen kommune for å få ned energikostnadene i de større byggene.
Fra torsdag 28.oktober ble det fra administrasjonen innført strenge tiltak etter et merforbruk blant
annet i barnehagen. Tiltak: innkjøpsstopp overtidsstopp, reisestopp, vikar og ansettelsesstopp. Liv,
helse og sikkerhetsmessige forhold unntas fra tiltakene. For barnehagen vil det si at det ikke blir tatt
inn vikar ved fravær, men man må vurdere forsvarlighet og unntak fra regelen. Det vil derfor være
svært viktig at dere gir beskjed i god tid hvis barnet deres ikke kommer i barnehagen. Det vil heller
ikke bli kjøpt inn utstyr til barnehagen, som for eksempel formingsmateriell.
Tiltakene er forventet å vare ut året.
Koronasmitten har økt i nærområdene etter at samfunnet åpnet, det samme har luftveissymptomer
og forkjølelse.
For å forhindre smitte i barnehagen blant barn og personale, ønsker vi å videreføre hygienetiltakene i
Vasshaug barnehage.
•
•

Vask hendene når dere kommer i barnehagen og når dere drar
Hold dere hjemme hvis dere er syke

Takk for godt samarbeid med dere foreldre, ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.
Liz Karina Heggelund
enhetsleder

