
Informasjonsbrev om sommeren 2020 
 

Nå er det ikke lenge igjen før sommerferien begynner for både personal og barna. 

Ferien til personalet er delt inn i tre bolker.  

Ellen har ferie fra uke 26-28 tar også et par dager ferie i uke 33 (22.06-10.07) og 

10.08-13.08 

Emilia har ferie fra uke 28-31 

Hristina har ferie fra uke 29-32 

 

I sommerferien kommer vi til å slå oss en del sammen med de andre avdelingene, vi 

kommer hovedsakelig til å være sammen med Stokkavannet med noen uker kommer 

alle avdelingene til å være sammen.  

Det er egen sommerplan som vi kommer til å følge de neste ukene. 

 Nå som det blir ferieavvikling ber vi dere respektere at vi starter frokosten 08:30 og 

at dere leverer før det eller etter 09:00 av hensyn til resten av barnegruppen. Når det 

er mindre personalet er det vanskelig å gå fra gruppen for å ta imot dere som 

kommer.  

Kommer barnet klokken ni må barnet ha spist frokost.  

Levering skjer foreløpig på samme sted som før.  

 

 

Fredag 14.08 er planleggingsdag og barnehagen er stengt 

 

Fra høsten av vil det bli litt endringer i personalgruppen inne på Mosvannet 

Ellen bytter avdelingen til Ullandhaug 

Emilia blir værende på Mosvannet 

Mia som har vært pedagogiskleder på Ullandhaug blir pedagogiskleder på 

Mosvannet. 

Hristina ortsetter på Mosvannet men i 50%  

Hilde som har vært på Ullandhaug begynner i 50% på Mosvannet 

 

 



 

 

 

Mosvannet vil fra høsten bli en avdeling bestående av 12 barn 

Othilie begynner i en annen barnehage nærmere der de bor,  

Ezekiel og Mona begynner på Stokkavannet, og Mosvannet vil få barn fra både 

Jernaldergården og Ullanhaug. Fra jernaldergården kommer det to barn som har blitt 

eller blir tre år, og fra Ullandhaug kommer to barn som har blitt eller blir tre år og to 

barn som blir eller har blitt to år.  

 

 

 


