Til foreldre/foresatte til barn i barnehagene i Nordre Follo kommune

Informasjon om videre åpning av barnehagene
Regjeringen har bestemt at barnehagene i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april,
senest 27. april. Vi viser til brev datert 17. april for mer informasjon om gjenåpningen.
Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene skal sikre at
de gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt å være i barnehagen. Smittevernveilederen ble
offentliggjort onsdag 15. april og de samme retningslinjene gjelder fortsatt. I påvente av nye råd eller
revidert veileder for smittevern vil de kommunale barnehagene fortsette med samme åpningstid som vi har
hatt de siste tre ukene.
Slik er tilbudet
Barnehagene gir tilbud til alle som ønsker det i ukene framover. Fordi barna skal være i faste, små grupper
og forholde seg til de samme voksne kan ikke de ansatte samarbeide slik de pleier. Med dagens bemanning
må vi derfor tilby et differensiert tilbud, basert på foreldrenes arbeidssituasjon:
1a. Foreldre der begge er i samfunnskritiske jobber og ikke har mulighet for hjemmekontor:
Kl. 07.30-16.30.
1b. Eneforsørgere i jobb, som ikke har mulighet for hjemmekontor: Kl. 07.30-16.30.
2. Foreldre der begge er i jobb: Kl. 08.30-15.30.
3. Foreldre der en eller begge er hjemme: Kl. 09-00-15.00.
Hvis noen har en samfunnskritisk jobb, som krever at barnet har et barnehagetilbud utover det tilbudet de
har fått, kan de kontakte styrer i barnehagen for å avklare et utvidet tilbud.
Ved eventuell sykdom blant personalet, kan det bli endringer i tilbudet enkelte dager. De som blir berørt av
dette får beskjed direkte fra barnehagen.
Barna må ha med matpakke
Vi kan ennå ikke servere mat i barnehagen. Barna må derfor fortsette å spise frokost hjemme og ha med
seg matpakke i barnehagen. Varm mat med catering en dag i uken fortsetter. Prisen for mat blir derfor
halvert. Kommunens faktureringssystem gjør at vi ikke fakturerer matavgift i mai, men full matavgift i juni.
•
•

Se utfyllende informasjon på kommunens nettside under Koronavirus – skole og barnehage
Vi oppfordrer dere til å se filmene om hygienetiltak sammen med barna.
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