Sommerly barnehage 05.05.2020

INFORMASJON FRA SOMMERLY BARNEHAGE SA
FOR Å OPPRETTHOLDE SMITTERVEN VED HENTING OG LEVERING ER DET SATT OPP TIDER FOR HENTING OG
LEVRING
Barnehagen ser helt klart at det er krevende for familier å skulle tilpasse seg nye rutiner for henting og levering av
barna i barnehagen. Vi ser alle sammen frem til at hverdagen vår, skal bli mer eller mindre lik det den var før den
12.03.
Retningslinjer for samvær og nærvær blir stadig mildere, og det er vi glad for. Men inntil videre må vi være
tålmodige og forholde oss til det som er satt opp som retningslinjer fra regjeringen. I dag er dette blant annet å
opprettholde 1- 2 meters avstand.
Når Sommerly barnehage skal legge til rette for smittevern for å opprettholde avstand mellom mennesker for det
som i dag er 71 barn med familier, under henting og levering med redusert åpningstid satt fra 08.30 – 16.00. Så
vurderer vi at best praksis for dette vil være å sette opp avtalte tider for henting og levering per familie med barn.
Dette bidrar til at opprettholder smittevern, ved å:
→ Unngå oppsamling av mennesker
→ Unngå at barnehagen må arrangerer en køordning, hvor foreldre må stå over tid i rekke, slik at avstand
opprettholdes
→ Opphopning på parkeringsplassen (mer enn det i dag er, dessverre)
Tider som kommer frem under er satt opp av hensyn til smittevern, først og fremst for å unngå at foreldre må
vente i kø innenfor barnehagens område.
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Tidlig levering: 08.30 – 09.00. Tidlig henting: 15.00 – 15.30.
Sen levering: 09.00 – 09.30. Sen henting: 15.30 – 16.00.
Vi ønsker å få beskjed til ansvarsvoksen for gruppen dersom barnet/dere har behov for henting og levering
utenfor oppsatte tider. For eks. de som ikke kan levere i første tidsintervall når de er satt opp der, ønsker vi
at tar kontakt for å avtale tid for levering, da gjerne 09.30 – 10.00.
Ved oppsatt tur for barnet, ønsker vi at barnet er i barnehagen til 09.30. Skulle dette være vanskelig, er det
mulig å avtale levering der gruppen evt er på tur. Ta kontakt med ansvarsvoksen, så finner vi løsninger
sammen.
Dersom søsken har fått to ulike tider for levering, ønsker vi at de leveres i brytningspunktet mellom tidene, ca
09.00. Det er planlagt bemanning i barnehagen mht søskenlevering, slik at familier får gode hente og leverings
situasjoner.
Vi ønsker gjerne at foreldre går i dialog med avdeling for evt andre behov for enkeltdager, så kan vi prøve å
tilpasse dette

VÅRENS FORELDRESAMTALER
Barnehagen må forskyve foreldresamtaler til høsten 2020, for å opprettholde retningslinjer i smittevern. For
skolestartere vil pedagogiske leder for Lekestua og Snekker`n ta kontakt med de foresatte dette gjelder for
overgang skjema og dialog om innhold.
Dersom foresatte har spørsmål eller tanker rundt barnets trivsel, og eller utvikling så kan barnehagen tilpasse
dette ved å legge til rette for telefon samtale. Der hvor pedagoger, har et ønske om dialog eller
oppfølgingssamtale så tar vi kontakt med foreldrene.
VED SYKDOM HOS BARN ELLER FAMILIEMEDLEMMER
Se e-barnehage for info. om sykdom og testing i Lillestrøm kommune.
Tusen takk for tålmodighet og samarbeid!
Mvh Cathrine Vedstesen
Daglig leder Sommerly barnehage sa
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