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STYRELEDER: Elisabeth
Freitag håper på maange
søkere til Trysil
friluftsbarnehage.FOTO:
MONIKA SØBERG

Vil åpne en helt ny friluftsbarnehage
Styreleder Elisabeth Freitag i Trysil friluftsbarnehage håper det kan åpnes et nytt
barnehagetilbud i Søre Trysil fra 1. august i år.
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PLASSEN: – Noe av grunnen til at vi ønsker oss en slik løsning, er den usikre
situasjonen for den kommunale barnehagen hvert år i forbindelse med
budsjettrunden, sier Freitag.
Hun forteller at det tas sikte på å benytte dagens barnehagelokaler som base, og at
det kommer en gapahuk ute. I tillegg er det planer om å få satt opp en stor lavvo.
– Vi har budsjettert med åtte barn det første barnehageåret, og i tillegg vil dette
skape nye arbeidsplasser. I starten regner vi med at det vil gi arbeid til fire personer,
sier Freitag.
– Vi tar sikte på å få til en barnehage med aktiviteter og læring ute i frisk luft, sier
styrelederen.
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De to andre i styret for den nye barnehagen er Morten Olesen
Lutnæs og Ida Lutnæs.
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Nå ser hun fram til barnehageopptaket som har frist 15. februar, og
etter denne datoen kan prosessen med ansettelser begynne.
I tillegg til foreldrebetalingen er barnehagen avhengige av
kommunal støtte for å få prosjektet til.
Den nye barnehage ønsker også å få til avtaler og ordninger med
ulike friluftsaktører i kommunen.
– For å kunne få til et godt tilbud for foreldrene som skal rekke jobb,
vil vi ha åpningstid fra klokka 6.15 til 17, sier Elisabeth Freitag.
Hun sier også at det er et håp at det også vil være søkere fra andre
grender i Trysil som søker på plass i den nye friluftsbarnehagen i
Plassen.
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