
Molkeholen uke 36- 2020 

Felles informasjon foreldremøte  

 

Covid – 19  

Vi har en trafikklysmodell; rødt, gult og grønt nivå som belyser smittesituasjonen og de tiltak vi 

må iverksette utfra de ulike nivå vi er på. Nåværende periode er gult nivå.  

Ansatte har på rødt og gult nivå mer arbeidsoppgaver (smittevern og organisering) en på 

ordinær drift, grønt. 

Vi har laget en pandemiperm der vi samler all dokumentasjon på våre rutiner, oppmøte, vikarer, 

vaskerutiner og hvilke kohorter som samarbeider ved praktiske gjøremål og i utetid.  

På gult nivå er avdelingen en kohort og samarbeider som vanlig på avdeling med avstand mellom 

de voksne. På rødt nivå økes antall kohorter på avdeling, oppmøtetider kan forekomme.  

 

Vi erfarer allerede at vi har et stigende fravær som i all hovedsak skyldes at personalet må 

holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer til en er symptomfri (litt kremt er lov etter 

negativ covid test), og det samme gjelder for egen syke barn (barn trenger ikke testet om de 

bedrer seg raskt). Konsekvensen er at en må være hjemme når en før kunne gå på jobb og 

fraværet blir over flere dager. (Viser her til innlegg på hjemmesiden fra Kommunalsjef for 

barnehager, på vår hjemmeside.) Dette kan medføre at vi vil komme i en situasjon der vi ikke er 

nok personal til å ivareta nødvendig og forsvarlig tilsyn på avdelingene. Vi nytter i dag vikarer 

fra vikarbyrå samt vi jobber i disse dager med å etablere en vikar pool for Madla-barnehagene 

og vi vil så langt mulig hjelpe hverandre internt i Madla-barnehagene med resurser om mulig.  

Vi vil gjøre alt vi kan for å unngå å komme i en nedstengning grunnet personell og vil understreke 

at dette ikke er en ønsket situasjonen, men det er viktig at vi tar myndighetenes smittevernråd 

på største alvor, selv om de utfordrer på mange vis. 

Ved en eventuell innestenging vil vi så langt det er mulig å rullere på hvilken avdeling som må 

holde stengt, og tenker at dette får vi til i en dugnad sammen med dere. Viktig å poengtere at 

vår intensjon er at vi i godt samarbeid med dere holder oss på gult. 

Utover høsten er det viktig for oss at dere tar imot vår oppringning ved ny oppstarta 

luftveisymtomer i beste mening og at vi sammen utøver oppdraget om å unngå minst mulig smitte 

i et godt samarbeid med dere ved å holde syke barn hjemme, avstand, og at vi sammen utøver 

god hygiene ved ankomst, vask hender/nytter antibac når dere kommer.  

 

Smøremåltid  

Madla -barnehagene har valgt å ha smøremåltid på gult nivå og vil vurdere underveis i forhold til 

ansattes kapasitet og fravær.  

Blir vi overført til rødt nivå vil smøremåltid utgå.  

Det er viktig å understreke at vurdering av smøremåltid ikke tas ut fra et smitte perspektiv, 

men de ansattes kapasitet til å utøve alle arbeidsoppgaver dette medfører, borte fra barna.   

 

Nye garderober – byggeprosessen 

Fremdriftsplan og ferdigstillelse for bygg Løvehulen og Bjørnehiet er ved slutten av oktober, om 

ikke noe uforutsett skjer.  
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Medio september stenges toalett og garderobe da entreprenør må inn i eksisterende bygg for å 

utbedre toalett og garderobe. Nye midlertidige sanitært forhold arbeides med av byggherre, 

Stavanger kommune, entreprenør og byggeleder. Nærmere informasjon vil komme.  

 

Parkering 

Vi minner om – KAN du gå eller sykle blir vi glad. Kan du parkere i nærområdet er det flott men 

må du derimot parkere utenfor barnehagen, rygg inn og nytt sykkelsti.  

HUSK å ta på lenken og sprite hendene før dere går inn og hold avstand for hverandre.  

 

 

FN- dag 

Blir mest sannsynlig digitalt der pengene går til FORUT. Barn vil lage sin gave som kan kjøpes via 

vipps, nærmere informasjon vil komme fra komiteen.  

 

Valg av su  

Solsikkene: Pia Hellevik: piahellevik@gmail.com 

Blåklokkene: Christin Emilie Eide: christin_emilie_eide@hotmail.co 

Bjørnehiet: Marte Johanne Tangeraas Hansen: martejohanne88@gmail.com 

Løvehulen: Hege Iren Pettersson: hegeiren.pettersson@gmail.com 

 

Barnehageårets første SU møte: mandag 12. oktober klokken 19.00 
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