
 
 
 
 

Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år.  

 

En liten presentasjon av de voksne som jobber på Edderkoppene:  

 Silje som er pedagogisk leder. Er fra Harstad/Bodø. Har tatt barnehagelærer utdanningen, et år med 

friluftsliv og et halvt år med nordisk språk og litteratur.  

Georgeta som skal være konstituert pedagogisk leder. Har bakgrunn som barn og ungdomsarbeider. 

Elisabeth som er assistent.  

Vi skal bli en til voksen på gruppen, dette er under ansettelsesprosess.  

På edderkoppen dette året skal vi jobbe med naturen gjennom året og de 4 elementer. Barnehagen 

har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.  

Noe vi skal igjennom dette året er: hva skjer rundt oss i nærområdet, naturen i endring, undre oss 

sammen over elementene som vi lever så tett med gjennom observasjoner, lese i bøker/internett, og 

vi skal se hva vi kan høste fra naturen. Ved å jobbe med et slik prosjekt får barna en felles forståelse, 

videreutviklet språket og muligheten til å bli kjent i områdene rundt oss, barna lærer å stille 

spørsmål, vi får felles leker som er med på å skape et godt psykososialt miljø i barnegruppen.  

Kjære foreldre, dere er hjertelig velkomne å delta i dette prosjektarbeidet. Eksempel: har dere vært 

på tur gjennom helgen og plukket bær – ta med! Eller har vært på fisketur og tenker «ungene skal få 

hvordan en torsk ser ut» eller andre hendelser/steder å besøke så gi oss gjerne en tilbakemelding. 

Setter stor pris på samarbeid mellom hjem- barnehage.  

 

Litt informasjon for edderkoppene.  

-Hvis barnet ditt skal spise frokost i barnehagen, ønsker vi at ditt barn er levert innen kl 08.00  

- Ønsker beskjed om at barnet ditt er syk/fri innen kl 09.00  

- Vi begynner samling kl 09.10. Ønsker at alle er levert innen da slik at de får delta på gjennomgang 

for dagen og tema vi snakker om.  

- Dagene vi drar på tur vil vi gå kl 09.15.  Vi har et ønske at alle har egen sekk i barnehagen slik at de 

kan bære sin egen vannflaske, solkrem og et skif. Sekken kan henge i barnehagen hele tiden. Husk å 

merk alt.  

- Uglene skal begynne med svømming fra uke 34,35,36,37,38,39,40.  

avreise 10.30 

retur: 13.30.  Ha med håndkle, badehette, badetøy og såpe.  

Onsdager har vi storhaughallen: ukene 34,37,40,43,46,49,52,3,6,9,12,15,18, 21,24  

fra kl 10.00. Avreise barnehagen kl 09.30 

Ikke nøl med tilbakemeldinger, ønske om samtaler eller tips til prosjektarbeidet.  

- Ukesrytmen for edderkoppen vil bli hengt opp i yttergangen og vedlagt i månedsbrevet som 

kommer i slutten av hver måned. 

 

Gleder oss til et superfint år sammen med små og store.   

Barnehageåret 2022/2023 

 



- Telefonnummer: 907 91 412 

- Mail: silje.elisabeth.urheim.rasmussen@stavanger.kommune.no 


