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       September – 20 
 

 

FORELDREMØTE  

Vi er oppfordret til å ikke holde foreldremøter på grunn av koronasituasjonen. Vi 

har ikke lokaler som egner seg til slik situasjonen er nå. Vi oppfordrer dere til å 

ta kontakt i forhold til alt dere lurer på.  

 

   

PLANLEGGINGSDAGER 

Hele oppvekstsenteret blir stengt på grunn av planleggingsdag fredag 16. 

oktober. Den neste planleggingsdagen er 4. januar, så er det fredag 14.mai. Den 

siste planleggingsdagen blir i juni etter skoleferien har begynt, men må stå litt 

åpen på grunn av flyttingen.  

 

 

ISTdirekte 

ISTdirekte er vår hovedkommunikasjon.  Vi må ha inn avtaler og beskjeder 

senest innen kl. 13.00 for å være sikker på at vi får det med oss, spesielt hvis vi 

skal sende noen hjem. Alle må bruke ISTdirekte, og sjekke at opplysninger, 

timeplan og eventuelle faste avtaler stemmer. Hvis du eventuelt ikke skulle få 

logget deg inn; send SMS til 979 50481. 

 

 

NOK NISTE 

Det er en del barn som trenger mer å spise. Hør med deres barn om de har hatt 

med seg nok. For noen er det nok lurt å dele inn med matpapir hva som er første 

og andre nistepakke. ( Noen spiser opp alt på skolen.) 

Alle må også ha drikkeflaske hver dag. 

  

 

HENTING AV BARN 

Gi beskjed når dere henter deres barn. Vær forberedt på at den dere møter 

ikke kan vite akkurat hvor barnet er. De forflytter seg fort og har større frihet 

til å velge enn i barnehagen. Vi voksne fordeler oss rundt slik at vi har best mulig 

oversikt. Hvis vi er inne, så ring nummeret som står nevnt tidligere, husk å ikke 

gå inn. 

 



HØSTFERIEN 

Det er lagt ut på IST, og dere må registrere om de skal komme eller ha fri i 

høstferien. Dette er for at vi kan sørge for nok bemanning. Husk å registrere 

innen fristen fredag 11. september! Det går an for dere å gå inn etter fristen å 

sette de på fri, men ikke at de kommer. 

  

 

SKIFTETØY / MERKING AV TØY   

Skiftetøy kan nå ligge på plassene i garderoben oppi kurven/boksen.  

Merking av tøy er veldig lurt. Spesielt når dere ikke kan komme inn og se over 

ting i garderoben. Da har vi mulighet til å hjelpe til med å holde litt orden. Uten 

navn blir det veldig vanskelig å hjelpe. 

 

 

OPPSTARTEN 

Det ser ut til å være en veldig fin gruppe med førsteklassinger som har startet 

opp. Per dags dato er det 71 barn til sammen på Mosby SFO. 

 

 

BURSDAGSFEIRING 

Siste onsdag i måneden feirer vi bursdag til alle som har hatt bursdag den 

måneden. Hvis noen som skal feires ikke har dag på onsdag blir de selvsagt 

invitert på bursdagsfeiringen! På grunn av koronasituasjonen blir det ikke pølser 

og kake, men de får en is hver. 

 

 

ÅRSPLAN 

Det vil etterhvert komme årsplan som blir lagt ut på nettet. 

 

 

BEMANNING 

Årets bemanning er slik: 

Ragnhild Songe       fagarbeider, jobber hver dag   

Terese A. Olaussen   fagarbeider, jobber hver dag   

Ruby Teherani    fagarbeider, jobber hver dag   

Beatriz Londono     assistent, jobber hver dag, vikar for: 

Anniken L. Sivertsen   fagarbeider 

Tone Drangsholt Auestad  SFO-leder, jobber hver dag                                                     


