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Hei alle sammen! 

 

Nå lakker og lir det mot sommerferie både for store og små. Dorota har allerede 

gått på ferie, mens fra neste uke begynner noen av barna på sin. Når vi blir 

færre barn og voksne på jobb vil vi slå oss sammen til en stor avdeling, og noen 

uker er hele barnehagen sammen. Vi vil alltid være en kjent voksen på jobb og 

vikarene er for det meste kjent med barn og rutiner fra før. 

 

Ferie: 

Dorota: uke 23-24-25-26 

Jim: uke 28-29-30-31 

Ingrid Christina: siste dag 22. juli 

Liv Helen: siste dag 24. juni 

Åse Brit: uke 28-29-30-31 

 

Om noen ønsker å vite hvilke barn som er i barnehagen samtidig som sitt barn 

kan dere spørre på avdelingen       

 

Om sommeren så roer vi ned tempoet noen hakk slik at det blir en god og rolig 

tid for de av barna som er her. Vi prøver å dra på kjekke turer, tar ut 

vannspreder og basseng når det blir varmt, har avslutninger for de som slutter, 

hører hva barna har lyst til og koser oss. Vi vil ha ulike tema for ukene i sommer. 

 

De barna som slutter kan den siste dagen ha med seg noe godt og så har vi en 

markering for dem       

 

Fra 4. juli til 4. august må dere ha med matpakke til alle måltid barna skal spise i 

barnehagen.  

 

Høsten  

Som dere har hørt fra virksomhetslederen blir det en del endringer hos oss 

ansatte til høsten. Liv Helen, Ingrid Christina og Ayshe er alle vikarer fra PVS 

og har vært hos oss dette året. Disse damene har vært uunværlige og en stor 



Viktige datoer  

 

• 4. juli-4.september har dere  

med matpakker til hele dagen 

• 17. august planleggingsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ressurs for oss. Både barn og voksne har blitt veldig glade i dem og takker dem 

for innsatsen. Nå skal de videre og vi får nye voksne inn. I tillegg blir Dorota 

pensjonist i september og vil være hos oss til midten av august. Ingrid Christina 

og Ayshe fortsetter i PVS så vi vil prøve å få tak i dem om vi trenger vikar       

Liv Helen skal jobbe på gartneri. 

Fra høsten blir vi en avdeling på 24 barn som sammen flytter opp i Teknikken 

Barnehage på nyåret en gang. Vi heter Romlingene og som dere vet er det ikke 

plass til 24 barn i en garderobe og en avdeling. Derfor blir vi nødt for å fordele 

oss på de to avdelingene vi har til rådighet frem til vi flytter. For at ikke en side 

skal få alle de nye barna har vi fordelt de som er der pr i dag slik at det blir en 

god balanse i barnegruppa.  

På Krabatsiden vil Dagny være pedagogisk leder og Jim barne- og 

ungdomsarbeider. Jim fortsetter med Tigerklubben og alle de 6 5-åringene vil ha 

garderobe der inne. Tigerklubben vil slå seg sammen med 5-åringene i 

Bekketunet og ha opplegg med dem, slik det vil bli oppe i Teknikken. 

På Romlingsiden vil Åse Brit og Janne Brit dele på pedagogstillingen og Kaja er 

barne- og ungdomsarbeider. Der vil det frem til jul være bare 3- og 4 åringer.  

Dagny er nyutdannet Barnehagelærer og har jobbet mange år som assistent, 

mens Kaja og Janne Brit har lang fartstid i Bekketunet.  

Bursdagsbarn i sommer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. juni Ysra 4 år 

21.juni Magnus V 6 år 

05.juli Agnes 4 år 

19.juli Edvard 4 år 

31.juli Magnus B 6 år 

31.juli Nikolai 5 år 

25.august Ingrid 4 år 

26.august Malte 5 år 

 
 

Tema for sommerukene 

Uke 26,27 Forming/Tur 

Uke 28,29,30 Vannlek/ Tur 

Uke 31 Musikk og dans 

Uke 32 Tilvenning 



 

Da vil vi ønske alle sammen en riktig god og velfortjent sommerferie! 

Og velkommen til et nytt og spennende barnehageår til høsten       

 

Hilsen Dorota, Liv Helen, Ingrid Christina, Ayshe, Jim, Grete og Åse Brit 

 
 
 
 


