OPPSTADGÅRDS– OG NATURBARNEHAGE
Januar 2021
Nå går mot lysere tider! Håper jula har gjort oss alle godt. Jeg ønsker å sitere fra kongens
nyttårstale; Vi er sammen om å leve i en pandemi, en alvorlig situasjon, men kriser tvinger
frem endringer som oftest kan bli både gode og nødvendige selv om de er smertefulle. Det er
lov til å være redd, trist og fortvilet. Vi må være RAUSE med hverandre og med oss selv. For
både dagene, humøret og motet svinger for oss alle. Det er helt naturlig,
Nå må vi prøve å hente frem nye krefter. Vi må ta vare på hverandre.
Jeg tror den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli det beste av oss sjøl!

Viktige datoer:
•
•
•
•

Ny maksimalpris
Registreringsskjema
29.januar 2021- bhg stengt!
Fotografering- samtykke

Bhg Åpner: Mandag 04.01.2021
Ny maksimalpris
Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2021, og ny maksimalpris er på 3230,- for en
heltidsplass. Makspris får virkning fra 1.januar 2021. Faktura for januar 2021 ble sendt ut i
desember 2020 derfor vil faktura for februar bli belastet med økning både for januar og
februar måned.
Endring i hverdagen
Januar 2021ønsker vi velkommen til Karsten Elias og Johannes.
Registreringsskjema
Alle som har plass (utenom de som skal starte på skolen august 21) må levere
registreringsskjema vedlagt tilbake ferdig utfylt. Dette gjelder oppdatering av adresse og
telefonnummer og eventuelt endringer til nytt barnehageår (2021/ 22 som starter 1.8.2021 og
slutter 31.07.2022.
29.januar- planleggingsdag
Barnehagen stengt!
Fotografering- samtykke
Tor Lindseth. Minner om samtykke ønsker tilbake til barnehagen jmf desember 2020 info. De
av dere som ikke ønsker fotografering må skrive dette i en epost til
leder@oppstadbarnehage.no

GODT ÅR 2021!
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OPPSTADGÅRDS– OG NATURBARNEHAGE
REGISTRERINGSSKJEMA FOR
FORNYET BARNEHAGEPLASS
BARNEHAGEÅRET 2021 / 2022

SVARFRIST:
1.februar 2021

Barnets NAVN:
Adr:
Mottaker av
faktura:
Navn:
f.nr:
Epost:
Tlf:

JA

NEI

Jeg / vi ønsker å beholde samme
oppholdstid for neste barnehageår
(01.08.21- 31.07.22)
HVIS NEI OVER

NYTT ØNSKE

Jeg / vi ønsker å utvide oppholdstiden
for neste barnehageår
(01.08.21- 31.07.22)
Jeg / vi ønsker å redusere
oppholdstiden for neste barnehageår
(01.08.21- 31.07.22)

Dato:

Underskrift:

Dersom dere ønsker overflytting til en annen barnehage, må dere søke på Sør -Odal
kommunes hjemmesider (elektronisk søknadskjema).

Dette skjemaet skal leveres til barnehagen-
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