
Månedsbrev august Lilla avdeling  
Da var sommerferien over, og vi ønsker velkommen tilbake til nytt barnehageår! Til nye barn 

og foresatte: Velkommen til oss i Hellinga! Vi gleder oss til å bli kjent med dere! 

Vi er 14 barn på Lilla avdeling i år – 6 barn født i 2020 og 8 barn født i 2021.  

De ansatte på Lilla dette året er; Sølvi (pedagogisk leder, Mariann T (pedagogisk leder t.o.m. 

31.10.22), Maren (pedagogisk leder f.o.m. 01.11.22), Mary-Ann H (fagarbeider) og Vilde 

(fagarbeider).  

 

I august har vi fokus på tilvenningen til barnehagen. Det viktigste er å skape trygge rammer 

for barna og bruke tiden på å bli kjent med barnehagen, personalet og de andre barna på 

avdelingen. Vi har en fast dagsrytme som vi følger som skaper trygghet og forutsigbarhet for 

barna. Før vi spiser første måltid har vi samlingsstund der vi synger sanger med bevegelser, 

sanger der vi nevner barnas navn, eventyr, rim/regler og lignende (mange av disse finner 

dere under «Sanger» på avdeling Lilla på hjemmesiden). Barna som har gått her ett år 

allerede er nysgjerrige og opptatt av å hjelpe de nye, for eksempel ved å gi dem leker eller 

hjelpe dem med å åpne matbokser. 

Matservering: Vi serverer et måltid mandag og onsdag. Det vil si at dere tar med niste til et 

måltid (og eventuelt frokost for de som skal spise det i barnehagen) mandag og onsdag. 

Tirsdag, torsdag og fredag tar dere med mat til begge måltidene. 1 frukt tas med hver dag og 

legges i en felles fruktkurv i fingarderoben.  

Altså: Mandag og onsdag= mat til ETT måltid + frukt.  

          Tirsdag, torsdag og fredag = mat til TO måltider + frukt 

 

Vi er ute hver dag, i all slags vær. I den ytterste garderoben (grovgarderoben) har alle barna 

sin egen plass merket med navn og bilde, til regntøy og støvler - etter hvert også vinterdress. 

Plass til sko, jakke, skift og lignende har de i fingarderoben nærmest avdelingen.   

Husk å sjekke at barna har nok skiftetøy her i barnehagen, samt regntøy, støvler, lue og noe 

varmt tøy til å ha under på litt kjøligere dager. På dager med sol må barna være smurt med 

solkrem når de kommer om morgenen, og de bør ha en solkrem liggende i barnehagen så vi 

kan smøre en gang til i løpet av dagen.  

Vi kommer til å benytte oss av tøynett til hjemsending av vått/skittent tøy. 

Dette fordi vi vil kutte ned på vårt forbruk av plastposer. Tøynettet skal 

returneres til barnehagen neste dag. 

Minner også om at dere må abonnere på hjemmesiden på nytt hvert 

barnehageår. Månedsbrev og annen viktig info blir lagt ut der fremover.  

Gå inn på https://www.minbarnehage.no/hellingabhg, og finn «abonnér på nyheter» på 

høyre side. Skriv inn e-post adressen, og kryss av på at dere vil abonnere på forsiden og Lilla 

avdeling, evt. flere dersom dere ønsker det.  

https://www.minbarnehage.no/hellingabhg


Sølvi og Mariann T (pedagogiske ledere) vil etter hvert ha oppstartsamtaler med dere 

foresatte, slik at vi kan bli enda bedre kjent med de nye barna og dere. Dersom det oppstår 

noe underveis som dere lurer på, er det bare å ta kontakt med avdelingspersonalet ved 

levering og henting. Eventuelt kan dere ringe oss på mobiltelefon 951 05 288. 

 

Annen info:  

• Husk å gi beskjed til barnehagen dersom deres barn kommer etter 09:30 via “Min 

barnehage”-appen eller mobiltelefon 951 05 288 

• Matbokser, vannflasker, sutter, klær, sokker, regntøy, støvler og annet tøy må merkes 

med barnets navn. 

• Veldig fint dersom dere tar med vannflaskene hjem hver dag til vask! 

Vi gleder oss masse til et nytt og innholdsrikt år sammen med barna deres!         

Hilsen oss på Lilla v/Sølvi og Mariann         

 

 

 

 

 

 

 

 


