Informasjon ang sekker, grønne nett/skiftetøy, bruk av garderobe og tørkerom:
Da skal jeg, så godt jeg kan, informere dere her, punktvis.
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De som kommer til frokost fra 7.15-8 leverer barn, sekk og evt grønt nett i mathytta.
Skulle det være sykdom eller annet som skjer, så skal dere få beskjed om annet sted å
levere(da kan det f.eks være at andre avdelinger må hjelpe oss).
Alle andre som kommer fra 8 henger sekk og evt nett på de vanlige plassene ute.
Skiftetøy legger vi nå inn på barnas plasser i garderoben. Kommer dere med rent tøy
som skal være inne i garderoben kan vi legge det inn.
Nå kan også foreldre gå inn for å sjekke om barna har det de trenger av skiftetøy,
MEN det skal ikke være mer enn tre foreldre av gangen inne i garderoben. Det passer
dere på selv. BARN SKAL IKKE VÆRE MED INN.
Når grønne nett hegner ute, betyr det at det er tøy oppi der som trenger vask. Da tar
dere med det rene tøyet som mangler tilbake neste dag(som dere alltid har gjort
tidligere).
På tørkerom kan vi tørke NOE tøy, ikke så masse som det har vært der før! Det tørker
ikke, og vi får ikke oversikt over hva som er der.
Vi kommer til å sende mye mer av tøy hjem nå, dersom det er vått eller veldig
møkkete.
Vi syns det kan være et sett med regntøy inne på tørkerom og et par støvler.
Husk skiftetøy som før: alltid i sekken og på hylla.
Nå vil vi bare ha ulltøy innerst på kroppen, så sjekk gjerne hylle og sekk for å se om
det er ull der. Pakk bort alt i bomull.
Etter at vi har spist frukt-måltid i mathytta, så bærer barna sekkene sine tilbake på de
vanlige plassene ute. Så sekken finner dere der når dere skal hjem.
Dere som vil ha med det grønne nettet hjem hver dag, henter det selv inne i
garderoben. BARN SKAL IKKE VÆRE MED INN.
Dør til garderoben låses fordi barna ikke skal gå alene inn på WC. Vi skal vaske over
doen etter hvert barn har brukt do. Derfor er nok døra låst når dere vil inn og hente
nettet, men da spør dere en voksen om å låse opp.

Da håper jeg at dette er oppklarende, og blir enklere for oss alle – sammen får vi det til.
Også spør dere hvis dere lurer.

Mvh Nima

