
  

Vi som jobber på Skrukketroll er: 

Mari , pedagogisk leder 

Marit -Elise fungerende ped.leder 

Kirsti, barne og ungdomsarbeider 

Linn Helen ,barne og ungdomsarbeider 

Johanna , assistent 

 

 

Turer: 

Uglene har fast turdag tirsdager og ekornklubben hver mandag. 

Vi går turer utenom dette på hele gruppen og to og to grupper. 

Nå for tiden er det veldig populært å plukke bjørnebær. 

Etter hvert blir det høsten som er tema og da ser vi på endringene i naturen, 

plukker blader, kjenne forskjell på kaldt og varmt. Vi tar med mat når det 

passer og lager bål når det er vær til det. 

 

 

Måltid: 

Vi serverer havregryn, havregrøt eller brød til frokost. 

Brødmat til lunch, havregrøt en dag i uken og et måltid varm mat. 

Frukt, brød/knekkebrød med litt enkelt pålegg til fruktmåltidet. 

Når vi baker eller lager varm mat er barna med på kjøkkenet, noe de synes er 

veldig gøy. 

 

Påkledning: 

Vi ønsker at barna i mest mulig grad skal klare å kle på seg selv i garderoben. Vi 

hjelper til, men oppmuntrer de til å prøve. 

Vi kommer til å jobbe med dette fremover nå. 



  

 

Klær: 

Sjekk ekstratøy og legg inn flece/ull . Det er tid for en lett dress når det ikke 

regner. 

Regntøyet blir sendt hjem til tørk på regnfulle dager. Vi har dessverre ikke gode 

nok tørkemuligheter. 

Dersom barnet mangler klær må vi ringe dere og vi forventer at dere kommer 

med klær. (vi har litt ekstratøy) 

Lag dere gode rutiner på å sjekke dette. 

 

 

Vannflasker:  

Fint om alle har med vannflasker. De må tas hjem for vask minst en gang i uken. 

 

Storhaughallen: 

Vi har hallen hver tredje onsdag. Vi deler i tilpasset grupper slik at alle får et 

godt utbytte av besøket. 

Eks. 5 åringene har enn annen type lek, er sterkere både verbalt og fysisk og tar 

stor plass.  

 

Bursdag: 

Alle invitasjoner leveres privat/holdes utenfor bhg. 

Telefonliste ligger i garderoben. 

For å gjøre ting enklere anbefaler vi å invitere rene grupper: eks gutter, jenter, 

alder. 

Her i barnehagen får barna lage krone, velge mellom smoothie, fruktsalat eller 

grove vafler. 

 



  

Leker i bhg: 

Vi ønsker ikke private leker i bhg. Vi opplever at det kan oppstå konflikter rundt 

dette og kan være med på å skape sosiale forskjeller. 

NB: ved oppstart kan det være trygt å ha med en leke så det behovet skal vi ta 

hensyn til. 

Faglig: 

Emmaus barnehage er en lesende barnehage og barna har alltid tilgang til 

bøker. 

Vi har lese og språkgrupper og deler grupper etter nivå. 

Vi bruker disse gruppene også når vi går på tur. Tar med bøker, konkreter og 

bruker det naturen har å by på. 

 

Lek: 

Barnehagehverdagen består av mye lek. Vi setter sammen gruppene eller de 

velger selv. Det er mange elementer å trene seg på når det kommer til leken 

- Be om å få være med, videreføre, avslutte 

- Rollelek, lede å bli ledet av andre både barn og voksne 

- Turtaking 

- Samarbeid og vennskap 

 

 

Nettsiden: 

www.minbarnehage.no/emmaus 

må abonnere hvert år for å få mail 

her ligger månedsplan, temaplan og ukes rytme 

FAU representanter: 

June Åse (mor til Mikkel) 

Vara: Stian Rønnevik ( far til Skage) 

 

http://www.minbarnehage.no/emmaus

