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Sak 1

Status. Drift etter gult nivå. Åpningstid+matpakker..
Det kom en ny smitteveileder fredag 29. mai, og vi skal nå drive barnehagen etter gult nivå. Siden
smitteveilederen kom seint på fredag bruker vi denne uken på å planlegge og organisere for drift
iforhold til nivå gult. Fra mandag 8. juni går barnehagen tilbake til ordinær åpningstid. Nå kan en
avdeling være en kohort. Er det baser som hos oss, må man dele inn i mindre grupper. Det kan
være Vi vil organisere noe ulikt på våre tre barnehager.
I uke 25 skal førskolebarna ha førskoleuke med avslutning.
Vi vil i tiden fremover jobbe med overganger fra småbarn til storbarn for å bli tryggere på
overgangen til storbarn til høsten.
Vi fortsetter med matpakker frem til august.

Sak 2

Sommerferie 2020- drift ukene før og etter stenging
I år har vi stengt i uke 29 og 30.
Vi har brukt å slå sammen barnehagene uken etter stenging. I år tenker vi at vi ikke slår sammen
barnehagene i uken etter stenging med bakgrunn i Korona Situasjonen. Om det blir behov for det
flytter personal mellom barnehagene.
Barnehagen sender ut påmelding til uken før og etter stenging for å få oversikt over hvilke
tidspunkt barna kommer til å være i barnehagen.

Sak 3

Opptak/bemanning høsten 2020. Tilsetting
Vi mangler en pedagog på enheten, så vi har lyst ut etter en barnehagelærer. Det er 68 søkere til
stillingen. Vi skal ha intervju i neste uke.

Sak 4

Sommeravslutninger
Vi har brukt å ha sommerfest for alle barn og foreldre. I fjor begynte vi med en roseseremoni med
skolestarterne. I år blir det kun sommeravslutning med roseseremoni for skolestarterne.

Sak 5

Eventuelt
Hvordan har Koronatiden vært?
Foreldrene:
Det blir litt rart å gå tilbake til den ordinære hverdagen igjen gjør. Håper man tar med seg det
positive som dette har ført til. Barna gleder seg til å komme i barnehagen. Det har vært fint med
små grupper. Det har gått veldig fint.
Personalet:
Det har vært fint å være sammen med barna i små kohorter. Man har vært mye tettere på barn og
foreldre enn man er til vanlig. Har blitt god på å takle utfordringer på strak arm. Personalet har
begynt å savne den ordinære driften og teamfølelsen.

Økonomi
Kommunen har hatt et merforbruk under korana tiden. Derfor har det har blitt trukket inn deler av
overskuddet vi hadde med fra i fjor og vikarbudsjettet har blitt mindre.

