
Nyhetsbrev November/Desember 

Hva Fortell 
Fn-dagen Tusen takk for alle bidrag inn på FN-dagen. Vi samlet inn hele 4615 

kroner. Det ble en fin dag og det var flott at det var så mange som 

hadde anledning til å komme. 

Reflekser Nå i høst var vi så heldig å motta refleksvester til alle avdelingene i 

fra refleksland. Disse ble gitt til oss fra en lokal sponsor. Vi er veldig 

takknemlig, da det var på tide med en utskiftning. Sofie påtok seg 

jobben med å printe ut strykelapper med barnehagens logo, 

avdelingsnavn og telefonnummer.  Vestene bruker vi fast når vi går 

på tur utenfor barnehagens område.  

Ved levering og 

henting 

Vi har fått tilbakemeldinger på at det er barn som springer i veien til 

og fra barnehagen uten refleks, og uten å holde en voksen i hånden. 

Det er viktig at vi passer på dette da det er mye trafikk langs denne 

veien, spesielt på disse tidspunktene. Vi har ingen å miste. 

Planleggingsdager Nå har vi hatt to flotte dager med planlegging. Vi har fått jobbet i 

sammen som virksomhet, husvis og avdelingsvis. Vi har jobbet med 

nye HMS dokumenter, og vi har fått vært med på skolemøtet der 

Cecilie Evertsen holdt foredrag om ‘relasjonens betydning for 

livsmestring i barnehage og skole’. 

Neste planleggingsdag er 02.januar. Da er barnehagen stengt. 

Alle planleggingsdagene ligger på hjemmesiden, og står i årsplanen. 

Det er lurt å føre de inn i kalenderen med en gang datoene er satt, slik 

at det ikke kommer så brått på       

Abonner Husk at det er mulig å abonnere på hjemmesiden. Både fremsiden og 

den enkelte avdeling. Da er det lettere å holde seg oppdatert på hva 

som rører seg. 

Omgangssyken Det går omgangssyken i barnehagen. Det er da viktig at alle følger 48 

timers regelen. Det betyr at man skal holde barnet sitt hjemme i 48 

timer etter de er symptomfrie.  

Desember Da er desember planene satt, og vi gleder oss til en måned fylt med 

aktiviteter, sang og glede. 

Baking, nissefest, adventssamlinger, Lucia, kirkebesøk, konsert med 

mer står for tur. Vi gleder oss til å sette opp mer lys, og skape god 

stemning i en tid da dagene er kortere og kveldene lengre. 

Nissefest 

arrangert av FAU 

03.desember arrangerer FAU nissefest i Madla bydelshus kl.09.30-

11.30. Håper flest mulig har anledning til å komme. Det henger lister 

på hver avdeling der dere kan melde dere på. 

Kom, kom       

 


