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-nytt februar 2020 

Hei alle foresatte i Svingen bhg! Her kommer litt diverse info fra barnehagen: 

VINTERFERIEN: Uke 9 er vinterferie på skolen. Erfaringsmessig vet vi at mange av barna i barnehagen 
også tar noe fri denne uka. Vi deler derfor ut et skjema for å kartlegge dette behovet. Da kan vi 
bemanne avdelingene best mulig. Dere kan levere lappen på avdeling eller svare på mail til Berit, 
innen 12.februar.  

BARNEHAGEOPPTAKET 2020: 1.mars er frist for å levere endringsskjema for neste barnehageår.  
Dette gjelder endringer innad i barnehagen eller evt endring til annen barnehage. Leveres på 
avdeling eller mail til Berit. Nye barn søker elektronisk på Søndre Land kommune sin hjemmeside, 
med samme svarfrist 1. mars.  

Svingen bhg skal etter planen godkjennes for 72 plasser fra august 2020. Det betyr at vi skal tilbake til 
opprinnelig drift, uten utvidelser/uteavdeling i Heksegryta. Det vil derfor ikke bli gitt mulighet til å 
søke om plass i Heksegryta. Med forbehold om endringer etter bhgopptaket.  

SOMMERFERIEN 2020: Som tidligere år blir det samkjøring med andre barnehager i Søndre Land 
kommune i sommerferieukene 29-30-31. Tilbudet vil i år bli gitt i Grettegutua barnehage.  Det 
kommer et kartleggingsskjema ang dette når det nærmer seg, men fint om dere allerede nå har dette 
i bakhodet når dere planlegger sommerferien.  

«GJENBRUKSSTATIV»: I samarbeid med FAU setter vi fokus på gjenbruk. På «gjenbruksstativet» kan 
dere henge fra dere uteklær og sko som dere ikke har bruk for lenger og dere kan hente uteklær og 
sko som dere har bruk for. Ordningen gjelder UTEKLÆR STR 0-6 ÅR OG SKO STR. OPP TIL 32.  
Klær og sko må være rene og hele!  
 
FOTOGRAFERING: Det er tatt en felles beslutning om at det vil bli tatt gruppebilder, men ikke 
portrettbilder av barnehagebarna i Søndre Land kommune.  Fotografering i barnehagen krever både 
ekstra personalressurser og er ofte en skummel og uheldig erfaring for mange barn. Derfor ser vi oss 
nødt til å begrense tilbudet til gruppebilder.     

VÅRENS FORELDREMØTE er planlagt felles for alle barnehagene – mer info kommer! 

Fortsett å ta opp med oss det dere måtte ha av innspill, tilbakemeldinger og spørsmål. Berit treffes 
på telefon 97658565.  

    
  

 

 
Vedlagt: Endringsskjema og kartlegging av fri i vinterferien.

Dato............... 30.01.2020 
Vår Ref.......... BS-1109/20 
Arkiv............. A12  
Saksnr............ 19/925 
Deres Ref.......  
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