Praktisk informasjon
Vi legger ut ukeplan, artikler, bilder og månedsbrev på hjemmesiden. Når vi gjør
dette kommer vi også til å sende linken via Vismaappen, slik at dere får alt på et
sted. Når det gjelder ukeplanen så er vi ikke så fastlåst til denne, men har det
som et utgangspunkt. Planene blir ofte endret med hensyn til barnas interesser,
bemanning og værforhold. På Vismaappen blir barna sjekket inn og ut, vi fører
fravær (fri, sykdom, ferie), kommuniserer gjennom meldinger og legger ut fine
stunder fra hverdagen i dagboken. Disse er korte med et begrenset bildeantall
(ikke bilder av ansikter). På den måten kan dere få litt innsikt i hverdagen vår.
Kjernetiden er fra kl. 09.00-14.30. Gi beskjed om forsinkelser eller fravær før kl.
08.45. Da har vi morgenmøte hvor vi får oversikt over hvordan det er på
avdelingene og hvordan vi skal organisere dagen på best mulig måte.

Dagsrytme:
Kl. 07.15-08.00:

Frokost.

- I mathytta sammen med Ekornstubben.
Kl.08.15-08.45:

Påkledning.

- Det er viktig at barna har nok klær til å være ute hele dagen. To sett av
hvert plagg og sko er lurt. Husk også å sjekke skiftet (ullstilongs, ulltrøye,
sokker, tynne votter og lue) i sekken jevnlig. Dette skal ligge i en pose til
enhver tid. Husk å navnsette! Det er også fint om barna kan komme i
regntøy og støver de dagene det regner. Blir fort våte med Goretex.
Kl. 08.45-10.45:

Lek/aktivitet ute i barnehagen/Furutoppen.

- Vi deler Furutoppen med Ekornstubben. Nå har vi faste dager over 2 uker.
Onsdag-torsdag i to uker, og mandag-tirsdag i to uker.
- Vi kommer også til å ha en del aldersinndelte grupper, også i samarbeid
med Ekornstubben.
Kl. 10.45-11.00:

Avkledning.

Kl. 11.00-11.45:

Lunsj.

- Ikke yoghurt i beger. Upraktisk i skogen.
- Vi har varmmat en gang i uken, torsdager. Husk da bestikk og tallerken med
navn i en pose.
- Viktig med næringsrik mat i matpakken. Ta gjerne med litt ekstra mat/en
egen matboks som barna kan ha til frukt. De kan ofte bli litt sultne da. Det
samme gjelder når vi har varmmat. Ikke alltid at barna liker maten og da er
det fint med en backup.
Kl. 11.45-12.00:

Bleieskift og legging.

- Ikke «up and go» bleier.
- Når det gjelder soving, helst ikke mindre enn 1 time. Da er barna i dyp søvn
og det oppleves som vanskelig å våkne. Søvn er viktig for at barna skal lære.
Kl.12.00-14.00:

Oppvåkning, aktivitet/lek.

Kl. 14.00-14.45:

Frukt.

- Barna får frukt fra barnehagen.
Kl.14.45-15.00:

Bleieskift og påkledning.

Kl. 15.00-16.30:

Lek ute.

Sykdom:
- Når barna har feber så skal de ha en feberfri dag før de kan returnere til
barnehagen igjen.
- Når det er oppkast/diare så skal det ha gått 48 timer fra siste oppkast/diare
før barna kan komme tilbake til barnehagen igjen.
- I disse tider er vi også ekstra nøye på om barna har mye gult snørr og hoste.
Da skal de også holdes hjemme til symptomene er borte.

