
GODT NYTT ÅR!!        
 

Oversikt over kontaktperson med faste ressurspersoner/instruktører: 
 
Gruppe 1:  
Silje Blichfeldt 95 84 34 55   
Martine Skiaker 
Maiken Grøterud 
Thea Slotnæs 
Cato Ulvesveen ved behov 
Annette Skiaker ved behov. 
 
Gruppe 2: 
Ole Seegaard 95 98 16 01 
Ine Grøterud 
Ole Hellebust/ Kristian K. Andreassen (Bytter på) 
Vidar Tomter ved behov  
 
Gruppe 3: 
Ann Kristin Bratlien 97 95 88 27/ 94 81 98 69  
Line Mayerly Åslund  
 
Er det noe dere lurer på er dere velkommen til å ta kontakt med en av kontaktpersonene 
eller Steinar eller Anne Toril. Vi setter veldig pris på dialog med dere foreldre så vi i 
sammen kan videreutvikle dette tilbudet.   
 

Div praktisk:  
I dette halvåret kommer vi til å ha mer faste personer på gruppene. Har erfart at det kan 
være hensiktsmessig. Det er mest på den største gruppa det vil være litt mer rullering og 
gjesteinstruktører.  
 
Svømming/vannlek: 
I forhold til svømming/ vannlek ønsker vi som før jul at vi har nok voksne i bassenget.   
1 voksen på 2 barn så har vi oversikt. Vi er så heldig at det er mange av våre ressurspersoner 
som har tatt livredningskurs nå.  
I forhold til vannlek til gruppe 1: 8.jan og 15.jan, ønsker vi oversikt fra hvem av dere foreldre 
som er med. Send melding til: Silje Blichfeldt 95 84 34 55.  
 
Ski: 
Det er lagt opp til ski lek for gruppe 2 de første to gangene. Litt forbehold om føre, men vi 
satser på å gjennomføre så lenge det ikke blir blårævføre. Er det noen som ikke har ski eller 
trenger bistand i forhold til smøring ta kontakt med en av oss på forhånd.  
 
  



Skøyter: 
Vi har lagt opp til tre ganger med skøyter for de to eldste gruppene, men dette er også med 
forbehold. Vi jobber med å få til is i disse dager på håndballbanen ved skolen, men er 
avhengig av flere positive ildsjeler. Hvis noen av dere kunne bistå med vanning etc ved 
behov, så gi oss et hint om dette. 
 
 

Mvh 
Anne Toril og Steinar 


