Infoskriv til førskoleforeldre
Hei alle flotte foreldre til førskolebarna våre. I år skal vi prøve vi noe nytt med
førskolegruppa. Vi vil gjøre litt mer stas på det siste året i barnehagen og derfor skal vi i år
samle førskolebarna fra Blåklokkene, Tusenfrydene og Skogstroll til en egen gruppe. Dette vil
skje 3 dager i uken, Tirsdag, Onsdag, Torsdag. På disse dagene vil vi trekke førskolebarna ut
fra avdelingen fra 09.30 til 14.00. I dette tidsrommet vil vi oppholde oss utenfor barnehagen.
På Mandager og Fredager er de på avdelingen som normalt.
På grunn av Korona så har vi begrenset tilgang til lokaler, men dette vil vi prøve å få ordnet
etter hvert som koronaen forhåpentligvis gir seg. Inntil videre kan vi heller ikke blande barna
fra Skeiehagen og Torsehagen, så førskolebarna i Skeiehagen blir en gruppe og førskolebarna
i Torsehagen blir en gruppe som kjører samme opplegg på hvert sitt bygg.
Joakim og Therese er fast på førskolegruppen, Joakim er pedagogisk leder og har
hovedansvar for gruppen. Vi vil i tillegg trekke inn personal fra de forskjellige avdelingene.
Det er satt opp en egen rulleringsplan for dette slik at det blir forutsigbart for barna hvem
som er med på gruppa til en hver tid.
Det blir fremdeles de «vanlige» førskoleaktivitetene som skolebesøk på Skeie skole og
svømming. Svømmingen er foreløpig satt til Oktober, det kommer eget skriv om dette. I
forhold til skolebesøk så har vi snakket med Skeie skole og kommet fram til at vi under de
nåværende smittevernsreglene ikke kan besøke skolen som planlagt. Vi vil derfor ha
skoleaktiviteter i barnehagen inntil videre. Dette starter vi med i uke 36.
Vi kommer til å bruke September måned på å bli godt kjent med gruppa og legge et godt
grunnlag for samarbeid og vennskap videre utover høsten.
Vi kommer som nevnt til å være en del på tur, spesielt nå den første tiden, da er det viktig at
barna har med seg godt yttertøy i sekken og gjerne et skift.
Det vil komme eget månedsbrev og månedsplan for førskolegruppa på barnehagens
hjemmeside på en egen side som heter «Førskolegruppe Skeiehagen». Det blir også et eget
foreldremøte for foresatte til førskolebarn 30.09.20 klokken 19.30-20.30. Er det noe dere
lurer på i mellomtiden så ikke nøl med å ta kontakt.

Hilsen Joakim og Therese 

