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TILBAKEMELDING TIL FORELDRE ETTER EVALUERING AV FØRSTE DAG  

 

Vi har hatt en god og solrik start på barnehagehverdagen igjen.  

Vi hadde gjort mange forberedelser til den nye hverdagen med Smittevern, både med planer og 

praktisk tilrettelegging inne og ute. 

Ut fra dagens erfaringer og spørsmål fra både foresatte og ansatte så ser vi at vi trenger å komme med 

noen presiseringer for tydeliggjøring og tilpassing av en god, sikker og praktisk hverdag. 

Kohortene og samarbeid 

• Alle avdelingene fordeler seg i 2 samarbeidskohorter som består av 2 faste kohorter (tidligere 

informasjon fra avdeling) 

o De samarbeider i lek ute og inne 

o De går på turer sammen 

o De samarbeider rundt måltidene, men holder avstand 

o Barna og voksne omgås innad en samarbeidskohort 

 

• I den faste kohorten m fast voksen 

o Foreldresamarbeid består tidligere beskrevet 

o Dekke primærbehov som bleie/do, søvn, hygiene 

o Spiser og smører mat med avstand til andre 

Praktisk på avdelingene 

• Skiftetøy og klær kan henge på barnas plasser på anvist garderobeplass 

o MN har delt fingarderoben til RØD gruppe A og B og grovgarderoben til GRØNN 

gruppe C og D 

o SN har delt fingarderoben til gruppe A og B og grovgarderoben til C og D. 

o BK har delt fingarderoben til gruppe C og D og grovgarderoben til A og B. 

o LS har delt fingarderoben til gruppe 1 og 2 og grovgarderoben til 3 og 4. 

 

• Sovetøy, evt kos/bamser og dyner/poser oppbevares i barnas vogner MN og BK 

• Hviletøy på anvist plass på avdeling MN og BK 

• Til og fra vogner oppbevares ikke i vognboden, kun sovevogner. 

 

• Ang frukt: Dere vurderer selv hva fruktmåltidet skal inneholde, men det oppbevares i barnets 

sekk ute/på knagg 

• Husk å smøre barna med SOLKREM FØR barnehagen og legg i sekken sammen med frukt og 

vannflaske. 

• Hver avdeling og samarbeidskohort har egne lekekasser til uteleker og evt inneleker. 

• Ved bursdagsfeiringer i barnehagen kan vi ikke ta imot hjemmelagde kaker og lignende. KUN 

ispinner eller ferdiggele med vaniljesaus. 

 

 

 


