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GRETTEGUTUA BARNEHAGE 

- en god start på veien videre  

 

Grette-nytt -  

Oktober 2022  

 

Hei, alle sammen! 

Høsten er godt i gang, og det begynner å bli kaldt ute, husk og sørge for at barna har nok 

varme og tørre klær hver dag. Det er viktig for at barna skal få gode dager i barnehagen 

Bemanningen på huset holder seg stabil, men vi har hatt god nytte av vikar Marte Klevmoen 

Vi er utrolig heldige som har henne her hos oss! 

Kristin Ingvaldsen som gikk av med pensjon i høst, har meldt seg som tilkallingsvikar hos oss, 

så vi skal ikke se bort fra at vi ser henne her igjen snart Det blir til stor glede for små og 

store! 

Fra og med uke 42 får vi en ny praksiselev fra Gjøvik videregående skole. Kristoffer skal være 

hos oss onsdager og fredager frem, til jul Det kommer også en praksiselev fra Dokka VGS, 

som vi ikke har fått navnet på enda. Velkommen til oss begge to! Praksiselever er et 

kjempefint tilbud som vi ser barna har stor glede av Kristoffer skal være på HokusPokus og 

den fra Dokka på Småtroll. 

 

I tillegg skal vi ha en student fra Høgskolen I Innlandet uke 45, 46 og 47. Han kommer også 

tilbake til våren. Han heter Magnus Kverum og vi gleder oss til å hilse på han Hilde skal være 

praksislærer, så han vil vi se inne på HokusPokus. 

 

Månedsplanen blir lagt ut på hjemmesiden vår https://www.sondre-
land.kommune.no/enheter/barnehagene-i-sondre-land/grettegutua-barnehage/ i 
begynnelsen av hver måned. Husk å klikk dere inn her. Den henges også opp på dører i 
garderobene. Det er ønskelig at dere holder dere oppdatert på det som foregår i barnehagen, 
og på deres avdelinger. Struktur og oppsett for månedsplaner er i endring.  

Høstferie-uka 
I år er høstferien for skoleelever i uke 41. Erfaringsmessig er det mange barnehagebarn som 
tar fri hele eller deler av denne uka. For at vi skal kunne bemanne mest hensiktsmessig den 
uka, ber vi om at midlertidig oppholdsplan legges inn i IST HOME. Skal barnet ha fri lar du 
dagene være fri for klokkeslett. Skal barnet i barnehagen må du sette inn klokkeslett for 
levering og henting.  

Det skal sies at vi «krangler» litt med IST HOME for tiden, og får du trøbbel med å legge inn 
midlertidig oppholdsplan er det ok med en SMS til Ida 99 23 44 18 med følgende innhold:  

https://www.sondre-land.kommune.no/enheter/barnehagene-i-sondre-land/grettegutua-barnehage/
https://www.sondre-land.kommune.no/enheter/barnehagene-i-sondre-land/grettegutua-barnehage/
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1. Skal ditt barn være i barnehagen uke 41 (10.-14. oktober)? 
2. Hvis ja, hvilke dager? 
3. Hvis ja, når kommer barnet, og når blir det hentet? 

Fint om alle får lagt inn midlertidig oppholdsplan eller sender en SMS innen fredag 30. - ALTSÅ 
I DAG – uansett om barnet skal være i barnehagen, eller ikke, denne uka 

Brannvernuka 
Gikk av staben, og vi har hatt storfint besøk av brann bil og brannmenn Vi fikk også en 
kjempefin Brannbamsen Bjørnis pakke. Tusen takk til Fagforbundet for den 
Vi hadde brannøvelse, og det ble en spennende opplevelse, heldigvis ble ingen redde eller 
urolige av dette<3 Nå var vi forberedt og vi hadde på oss støvler og jakke, men vi minner om 
at barna bør ha på seg innesko! Plutselig går alarmen, og da kan vi ikke gå til garderoben for å 
hente sko. 
 
Les mer på https://brannvernforeningen.no/brannvernuka  

Snakk gjerne med barnet ditt ut i fra alder og modningsnivå om brannvern i hjemmet. Kanskje 
dere skal ha en brannøvelse hjemme også?  
 

Parkeringsplassen og våre sikkerhetsrutiner  
Vi ber innstendig om følgende:  

 Parker bilen ved å rygge inn mot skråningen. 

 Slå av motor og lås bilen da du forlater den. 

 Lukk alltid grinda og benytt sikkerhetslenke. 

 La det være en regel at kun voksne åpner grinda (selv om barnet/barna kan klare selv).  

Sammen (i omsorgskollektivet) bidrar vi til sikker og trygg vei både inn og ut av barnehagen!  

 

Annen info 

Her er kommende barnehageårs planleggingsdager (disse dagene er barnehagen stengt for 
barn):  

• Fredag 25. november 2022  

• Mandag 2. januar 2022 

• Fredag 09. juni 2022 

 

For spørsmål eller annet; ta kontakt med Ida på 99 23 44 28 eller mail  

Ida.Flatlien@sondre-land.kommune.no  

 

Mvh. barnehagen v/Ida 

https://brannvernforeningen.no/brannvernuka
mailto:Ida.Flatlien@sondre-land.kommune.no

