Hei alle sammen
Resultatet fra brukerundersøkelsen er klart. Ytre Enebakk barnehage hadde svarprosent på 82 % og
en gjennomsnittlig fornøydhetsgrad på 4,6 av 5.0 oppnåelige. Tusen takk for alle svar. Vi setter stor
pris på tilbakemeldingene.
Ytre Enebakk barnehage scoret over gjennomsnitt på de fleste områder, med unntak av mattilbudet
og det fysiske miljøet inne på bygg en (eldste bygget med Revehiet og Bjørnehiet). Den nye
bemanningsnormen ser vi også utpeker seg noe på undersøkelsen. Vi vil fortsette å ha fokus på god
informasjonsflyt til dere foreldre.
Det gleder oss å se at undersøkelsen viser at Ytre Enebakk barnehage har høy grad av fornøyde
foreldre i forhold til relasjonskompetanse og generell trivsel hos barna. Vi har høy grad av fornøydhet
på hente – og bringesituasjoner. Vi har høy grad av fornøydhet i forhold til det å se hvert enkelt barn
i forhold til utvikling, trygghet og trivsel.
Hver avdeling har nå fått tilbake sin undersøkelse tilknyttet sin avdeling. Hver avdeling vil ut ifra sin
brukerundersøkelse finne områder de ønsker å jobbe videre med. Hver avdeling vil selv informere
dere foreldre om hvilken områder som blir valgt til å ha ekstra fokus på.
Brukerundersøkelsen vil i sin helhet bli tatt opp på møte med SU i januar/februar. Er det noen som
har spørsmål angående denne undersøkelsen, ta gjerne kontakt med meg eller med
foreldrerepresentantene.
Det har vært en del sykdom blant både barna og personalet nå den siste måneden. Personalet har
derfor ekstra fokus på renhold og rutiner i forhold til smitte.
Laila Rustad (Bjørnehiet) har valgt å starte i ny jobb i annen kommune. Marianne Bøhler Hansen har
derfor valgt å takke ja til fast stilling hos oss. Vi kjenner Marianne godt og vet hun innehar høy
kompetanse og sterk vilje til å gjøre det beste for barna her i Ytre Enebakk barnehage.
Jeg vil også benytte anledningen til å si jeg er utrolig stolt av personalet i barnehagen, og den gode
jobben jeg ser de gjør hver dag til det beste for hvert enkelt barn.

Ha en nydelig førjulstid. Vi prioriterer gode stunder med barna som er med på å skape gode
førjulsminner fra deres tid her i Ytre Enebakk barnehage.
Minner om planleggingsdag 2. januar 2020. Da er barnehagen stengt. Vi skal først på et kurs i
kommunen, for så jobbe avdelingsvis med planverk.
Jeg har jobbet 80 % frem til nå, men fra 01.01.20 vil jeg jobbe 100 %.

God jul og godt nyttår.

Vennlig hilsen
Gry Thorsteinsen
Enhetsleder Ytre Enebakk barnehage

