
          ROMLINGENE – SEPTEMBER 2020 

 
VELKOMMEN til et nytt barnehageår og spesielt velkommen til våre nye barn og 

familier som er kommet til oss nå i høst! 

Og for en høst vi har hatt. Varmt og tørt og vi har vært mye utendørs i denne 

oppstartsperioden. Uteområdet er fremdeles delt opp i ulike soner, men barna 

er kjempeflinke til å holde seg på sitt område, selv om gresset av og til virker 

grønnere på den andre siden   

     

 

Barnegruppa 

I år har vi bare 14 barn på Romlingene. Det er fint, men innebærer også at vi er 

færre voksne. Dorota og Åse Brit går 100% og Sung går 35%, noe som utgjør 1,5 

dager en uke og 2 dager den andre uka. De resterende dagene er vi to voksne og 

vi vil være alene en stund på morgenen og på ettermiddagen.  

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faquaworld.no%2Fproduktkategori%2Fhagedam%2Fhost-vinter%2F&psig=AOvVaw3suNxwf5oP0S2YvGzDLkbV&ust=1599681018609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjRkqyq2usCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gjengangeren.no%2Fservering%2Fmattilsynet%2Fnyheter%2Ftrygg-adventstid-i-horten-alle-serveringssteder-har-smilefjes%2Fs%2F5-60-213845&psig=AOvVaw0d4tf0whDU_WLT2AF6-ost&ust=1599498229135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiSr7yB1esCFQAAAAAdAAAAABAE


Men frem til 15. november ( når hun blir pensjonist) vil Torunn gå på topp hos 

oss 2 dager i uka så det er vi glade for! I tillegg er Grete fra ressurssenteret 

alle dager unntatt fredag. 

Vi har 8 5-åringer, 3 4-åringer og 3 3-åringer, 3 jenter og 11 gutter. Det er en 

kjempefin gjeng som har det kjekt sammen. Tilvenningen av de nye barna har 

gått fint og de er allerede en del av gruppa.  

 

Covid 19   

Som dere vet styres mye av hverdagen i barnehagen av Covid 19. Dette kan vi 

ikke gjøre noe med og vi må bare gjøre det beste ut av det. Her kommer en 

huskeliste for dere foreldre: 

▪ Romlingenes inn-og utgang til barnehagen er porten mot bydelshuset 

▪ Sprit hendene før dere kommer inn, evt er spriten rett innenfor døra når 

det er barn ute 

▪ Sørg for at barna vasker hendene før de går inn på avdelingen 

▪ En forelder i garderoben om gangen. Ved kø utenfor ber vi dere om å 

være raske i garderoben slik at det blir minst mulig ventetid utenfor 

▪ Alt yttertøy skal hjem hver fredag 

 

Ukerytme  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
 

Morgensamling 

09.00 

 

Avdelingsmøter 

09.00-10.00 

10.05-11.05 

Vi passer 

Krabatene når de 

har møte 

 

Ped.møte 

Assistentmøte 

HMS-møte 

12.30-14.00 

 

 

 

Morgensamling 

09.00 

 

Tigerklubb 

09.30-11.00 

lengre om det er 

tur 

 

3-og 4-åringene 

har lesegrupper 

 

Morgensamling 

09.00 

 

Turdag 

09.30-> 

 

Morgensamling 

09.00 

 

Forming og 

lesegrupper 

 

Morgensamling 

09.00 

 

Temasamling 

 

Fredagsdisco 

 

 



Dagsrytme 

07.00 – barnehagen åpner 

08.00-08.45 – frokost, de som skal spise i barnehagen bør komme til 08.30 da 

frokosten ryddes vekk 08.45 

09.00 – morgensamling 

09.30 – aktivitet inne eller ute 

11.00 – lunsj                                                       

11.45 – hvilestund 

12.15-14.00 – frilek 

14.00 – fruktmåltid 

14.30 – ut eller frilek inne 

16.30 – barnehagen stenger 

 

Mat i barnehagen 

Til manges store glede begynte vi med matservering igjen sist uke. Så det 

eneste dere trenger å ta med er frokost til de som skal spise i barnehagen. 

Matboksdagen er borte og vi bestiller inn frukt til fruktmåltidet. På grunn av 

Covid 19 er det strenge krav når det gjelder mathåndtering i barnehagen. Vi 

smører maten til barna og sitter ved tralla slik at ingen andre enn den som 

smører kommer i kontakt med maten. Istedenfor at barna har med seg yoghurt 

serverer vi biola til frukten. Barna virket fornøyd med å få barnehageskiva 

tilbake og de spiser bedre enn på lenge  

 

Vi ser at flere av frokostspiserne har med seg boller, sjokoladekjeks, muffins 

o.l. som de starter dagen med. Dette ønsker vi ikke at de tar med seg i 

barnehagen. Frokosten skal vare helt til lunsj og da er det viktig med en god og 

sunn matpakke.  
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Tigerklubben  

Vi vet at det er mange som har ventet spent på oppstart i Tigerklubben. I år, 

eller hvertfall så lenge vi er i gul eller rød sone, så blir de ikke blandet med 

Krabatene. Men heldigvis er vi så mange som 8 5-åringer på Romlingene så det vil 

ikke merkes så godt. Det blir Jim (pedagog på Krabatene) som har denne gruppa, 

med hjelp av Sung og Grete. De vil være en del på tur.  

Den første turen gikk til Vålandskogen hvor Jim spente opp masse tau i trærne 

og laget hinderløype. Det var stor stas :o)     

    

September 

Vi vil fortsatt bruke tid på å få alle barna til å finne sin plass i den nye gruppa og 

skape en trygg og god hverdag for dem. Vi har gjeninnført rutinene fra i vår 

med samlinger og hvilestund, og med nye voksne på avdelingen skal også vi inn i 

rutinene.  

I uke 38 er det brannvernuke og da skal vi teste brannslangen, ha samlinger med 

bamsen Bjørnis og lære litt om brannvern.  

 

Da vil vi ønske alle en riktig god september måned! 

Hilsen Grete, Dorota, Sung, Torunn og Åse Brit 
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