Informasjonsskriv fra Vasshaug barnehage januar - februar 2022

Hei kjære foreldre
Beklager seint informasjonsskriv denne måneden. Vi ville avvente regjeringa sine smittevernregler
per 14.januar.
Da vi startet på nyåret, var vi på gult nivå lokalt. I ukene etter oppstart fikk vi noen smittetilfeller,
som dere ble informert om. Ledelsen hadde kontakt med kriseledelsen i kommunen for håndtering.
Det kom ikke nye smittetilfeller i ukene etter.

Drift
Fra mandag 24.november ble det bestemt lokalt at barnehagen skulle tilbake på grønt tiltaksnivå.
Det betyr at vi ikke lenger har kohortinndeling. Barna og de ansatte kan nå være sammen med de
andre inne og ute.

Kjøkkenet åpnes igjen for vanlig drift. Barn kan selv smøre mat og delta i matlagingen. Vi er
en lavterskelbarnehage med like muligheter for alle barn. Det betyr blant annet at vi ikke
åpner for at barna kan ta med seg mat av ulike slag på morgenen. Dette har vi dårlig
erfaring med, blant annet at det tas med kaker, yoghurt osv og det blir konkurranse mellom
barna om hvem som har hva med. Dette ønsker vi ikke. Barna skal spise frokost hjemme,
skulle det være dager barna ikke rekker det, vil de kunne få mat i barnehagen.
Kommunestyrevedtak
I kommunestyret 13.desember ble det vedtatt fire uker sommerstengt for 2022. De
sommerstengte ukene blir uke 28, 29, 30 og 31. Kommunestyret valgte å videreføre
barnehageopptak hele året.

Felles kursdag for personale og foreldre i barnehage og skole
Tirsdag 22.februar kl.18.00 vil det bli felles foreldremøte for Salangen og Lavangen i
Lauvhallen i Lavangen. Det vil bli satt opp buss fra Salangen, nærmere informasjon vil
komme. Møtet vil også bli digitalt. Dette er i regi av BTI (bedre tverrfaglig innsats). Tema er
foreldrerolle og foreldresamarbeid.
Foreleser er Marco Elsafadi.

Marco Elsafadi
En prisvinnende foredragsholder og ildsjel som alltid treffer publikum. Han er opptatt av
viktigheten av gode relasjoner - både på jobb og ellers i livet
Info fra kriseledelsen:
Følgende informasjon fra kriseledelsen gjelder framover til eventuelle nye endringer trer i
kraft nasjonalt og eller lokalt

Kriseledelsen i Salangen har gjort følgende vurdering per 20.januar

•
•

Nasjonale tiltak og anbefalinger følges.
En forutsetning for å kunne opprettholde grønt nivå i skole og barnehage over tid, er
at smitten ikke øker vesentlig. Vi oppfordrer alle til å opprettholde godt smittevern i
rammen av de nasjonale tiltakene:
o Bruk munnbind på offentlige steder og der avstandsregelen ikke kan
overholdes
o Hold 1-meteren
o Hold deg hjemme hvis du er syk
o Test deg ved luftveisinfeksjoner, og rapporter evt. positiv hurtigtest til din
lokale helsetjeneste
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