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Økt bemanning ga mange mulig
Under Fagforeningsuka i forrige uke fikk
fire barnehager og skolefritidsordninger ekstra bemanning for å
kunne gjøre litt mer
enn vanlig.
Bjørkebo barnehage i Brumunddal, Midttun barnehage på Nes,
Messenlia og Lismarka SFO og
Nes barneskole SFO var de heldige som fikk ekstra ressurser
fra Fagforbundet Ringsaker i
forrige uke. Det satte de stor
pris på, for ungene hadde det
veldig moro disse dagene.

Flere aktiviteter
Messenlia og Lismarka SFO er
samme enhet, så de gikk sammen om midlene. I Lismarka
har man 15 barn og det er 23 i
Mesnali.
Her satset de spesielt på en
aktivitetsdag den 4. november,
siden skolene er ferdig tidligere
på onsdager.
Fire flinke damer ble leid inn
i tillegg til de fire ansatte, og de
laget i stand seks forskjellige

Lørdag 14. november 2009

aktiviteter - sløyd, lompebaking,
linedance, kjøkkengruppe malekurs og fotogruppe.
Linedancegruppa hadde oppvisning mot slutten av dagen,
før voksne og barn koste seg
med den deilige grønnsakssuppa
kjøkkengjengen hadde laget.
Gjennom hele dagen gikk fotogruppa rundt og tok bilder og
stilte noen spørsmål. Det resulterte i noen avissider som skal
deles ut til alle barna.
– Dette må vi gjøre mer, sa
ungene da dagen var omme, og
alle var både blide og fornøyde.
Barna fra Lismarka har nå bedt
messendølene om å komme dit
neste gang.

Kunstnerbesøk
Når det gjelder ungene på SFO
ved Nes barneskole var det
kunst som sto i fokus. De fikk
besøk fra kunstner Liv Finstad,
som både veiledet og inspirerte.
Det var 4.trinnselevene som
fikk prøve seg på dette, og bildene er hengt opp på SFO.
I forkant ble det bestemt at
den ene gruppa skulle male med
høstfarger, mens den andre skulle bruke vårfarger. Dette resulterte i mange flotte bilder.

Erik og Odin baker lomper.

Kjøkkengruppa laget deilig
grønnsakssuppe. Sander,
Tobias, Marit S. Anette, Erik
Andre, Emilie og Marit E.
stod for den.

Linedance ledet av Lisbeth
Johansen. Danserne er Karina,
Frida, Mia, Karen, Even og
Marte.

Sløydgruppa bestod av Julie, Ida,
Simen, Eirik H. S. og Eirik S.
Jeanette Sandbæk
Håland 90591001
redaksjonen@ringsaker-blad.no

Magnus Rosenlund viser fram sitt
bilde.

Ungene malte i dyp konsentrasjon.
Her ser vi Magnus, Celina, Maria,
Emma Christine og Liv Finstad.

Den ene gruppa malte i høstfarger, mens den andre gruppa brukte mer vårlige toner.

