August 2020

VIKTIGE DATOER:

Kjære barn og foreldre på Solstrålen, Nyli barnehage
Vi håper dere alle har hatt en god sommerferie og fått ladet
opp til hverdagen begynner igjen. Hele personalgruppa
gleder seg til å bli kjent med nye barn og treffe de gamle
igjen. Denne høsten blir det 28 barn på Solstrålen. De blir
fordelt på tre grupper. Barn født i 2015 og 2016 er fordelt på
rød og blå gruppe. Barn født i 2017 blir på grønn gruppe. På
onsdager fremover vil de eldste bli samlet til førskolegruppe
som tidligere år.
August brukes til å bli kjent med andre barn og personalet,
avdelingen og de daglige rutinene. Noen barn trenger god tid på
å føle seg trygg, mens for andre går det fort. Barna som gikk på
avdelingen før sommeren, kan føle se usikre etter en lang
sommerferie. Vi har god tid, få fastlagte planer og ser den nye
barnegruppa an. I uke 36 tar vi bli-kjent samtaler med foreldre til
barn som kommer over fra Månetoppen og nye barn, slik at vi kan
få mer utfyllende info om barna.
Personalgruppa på avdelingen består av de pedagogiske lederne
Kirsten, Tove og Helene er pedagogiske, barne- og
ungdomsarbeider Marius, og medarbeiderne Ann Britt, Elvira og
Anita. Vi er også heldige og har personer innom på
arbeidstrening og barnehagelærerstudenter fra UiA.
Smittevernstiltakene med henhold til korona er som før
sommerferien (gult nivå). Hele avdelinger kan være en
kohort/gruppe, men vi ønsker å dele opp ytterligere når det er full
avdeling. Åpningstid er som vanlig fra kl.7.15 til 16.30. Foreldre
følger barna inn i garderoben og vi i personalet tar imot barnet
når dere kommer inn på avdelingen, blått rom. Det er viktig å
unngå trengsel, så dersom det blir mange i garderoben må noen
vente ute. Alle rengjør hender når de kommer inn i barnehagen.
Det er håndsprit til foreldre ved døra og barna kan vaske hendene
på badet rett inn til høyre.
Like før ferien tok vi i bruk appen MyKid. Alle foreldre fikk tilsendt
passord og mange tok den i bruk. De som ikke har tatt den i bruk
og nye foreldre vil få tilsendt nytt passord. Denne
kommunikasjonsplattformen vil blant annet bli brukt både av oss
og dere til å sende og motta beskjeder, registrere sykdom og
fravær, formidle månedsbrev og bilder. (Månedsplan kommer
bare digitalt heretter gjennom MyKid og barnehagens
hjemmeside.) Bruken av appen vil bli gjennomgått på
foreldremøte senere i høst, men vi oppfordrer alle til å ta
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det i bruk nå. Last ned appen MyKid i «appstore» eller «Play butikk». Logg inn med mobilnummer
og tilsendt passord. Se gjennom hva dere tillater av bildebruk, transport ++ under punktet «Om
barnet». Gå også på punktet «kontakter». Se gjennom dine egne kontaktopplysninger og legg til
andre personer som kan hente, ringe ved krise osv. Dersom dere lurer på noe, er det bare å
spørre oss. Helene har hovedansvar for dette.

Mer praktisk info
Måltider:
Barna kan spise medbragt frokost/niste i barnehagen fra kl.8 – 8.30.
Kl. 11 får barna servert smøremåltid eller varmmat samt frukt.
Kl. 14 spiser barna medbragt niste.
Barna skal altså ha med til to måltider dersom de spiser frokost også. Nisteboksen settes i
kjøleskapet inne på avdelingen. Barna trenger også ha med vannflaske hver dag. Den settes i
kasse i garderoben.

Skift:
Barna trenger å ha fult skift liggende i garderoben (undertøy, sokker, bukse, genser, fleece/ulltøy).
Det er viktig at alt merkes med navn. De trenger også innesko, regntøy og støvler. Nå i varmen må
de også ha solkrem stående.

Parkering:
Det vil i høst bli få parkeringsplasser oppe ved barnehagen på grunn av utbygging av
menighetshuset. Parkeringsplassen nede ved veien kan også benyttes. Det er viktig at de som
kommer med bil rygger inn på plass. Da har dere bedre kontroll over eventuelle barn som er på
parkeringsplassen når dere kjører ut igjen. Biler skal ikke stå på tomgang.

Sykdom:
Det er i høst ekstra viktig å holde barn hjemme ved sykdom. De nye retningslinjene sier at
Barn må holdes hjemme selv ved milde nyoppståtte luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Når
allmenntilstanden er god og de er i vanlig form kan de komme tilbake (kan ha rennende nese eller
sporadisk hoste).
Barn som bare har rennende nese og god allmenntilstand kan komme i barnehagen.
Barn med typiske symptomer på pollenallergi (kjent allergi, rennende nese, kløende øyne) kan
komme i barnehagen.

Bursdag:
Bursdager markeres i barnehagen sammen med barn i samme aldersgruppe. Barnehagen sørger
for en liten saftis til den gruppa.
Barn som skal dele ut bursdagsinvitasjoner i barnehagen må invitere alle på samme alderstrinn.
Enten alle jenter, gutter eller begge.

Sykkelbane:
Frem til menighetshuset bygges om har vi sykkelbanen. Barna kan ha med sykkel eller
sparkesykkel og hjelm. Det er greit å ha hjelm liggende, da vi har balansesykkel ol de kan bruke.

