
Nyhetsbrev oktober 

Hva Fortell 
Tilvenning Da er vi kommet så langt ut i barnehageåret at vi kan si at vi er ferdig 

med tilvenning. Det har vært noen fine måneder der de nye barna har 

blitt godt kjent med de ansatte på avdelingene, samt barna. Det har 

vært en fin tilvenning i år og vi ser at det å ta seg god tid med dette i 

oppstarten i sammen med dere foreldre gjør overgangen fra hjem til 

barnehage både tryggere og bedre for barna.  

Status ansatte Vi manglet den femte pedagogen da vi gikk inn i det nye 

barnehageåret. Denne pedagogen skal jobbe på avdeling Sniff. Vi har 

Jeanette som er barnehagelærer på dispensasjon fram til vi får ansatt 

noen, og Gladys er vikar for fagarbeider stillingen som Jeanette 

innehar. Stillingen er lyst ut, og vi håper på at vi får inn flere søkere. 

Foreldremøte Tusen takk for alle som tok seg tid til å komme på foreldremøtet. Det 

var et godt oppmøte på avdelingene. Vi fikk valgt en FAU 

representant fra hver avdeling. De er: 

❖ Lille My: Marie Elise Aarrestad Aakre, mor til Heine. 

❖ Sniff: Luisa Fernanda Hausvik, mor til Lilly. 

❖ Snusen: Anders Selvåg, far til Håkon. 

❖ Mummi: Christian Dalen, far til Josefine. 

Fn-dagen Mandag 24.oktober kl.15-16.30 blir det markering av Fn-dagen. Det 

vil bli salg av bakst som barna har vært med å lage, samt kaffe og te. 

Vi har vipps konto via FORUT som dere kan vippse ønsket beløp.  

FORUT arbeider mot fattigdom, og for en rettferdig verden. De 

kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at 

rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og 

utvikling. FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv. 

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som driver langsiktig 

utviklingssamarbeid med partnerorganisasjoner i Asia og Afrika. 

Mørketid Nå har høsten kommet for fullt og det er mørkere når dere kommer 

om morgenen. Det er viktig å bruke refleks i denne tiden. Det er 

spesielt vanskelig å se de små på parkeringsplassen når det er mørkt 

ute.  

Planleggingsdager 17. og 18. november er det planleggingsdag i barnehagen. Da er 

barnehagen stengt. 

Hemulinfo ❖ Vennskap – Vi har fokus på å knytte vennskapsbånd på tvers 

av avdelingene. Dette merkes godt i uteleken. Dette vil de 

også ha stor glede av på sikt med tanke på overgangen fra 

barnehage til skole.  

❖ Svømming - Da var svømmingen over for denne gang. Det er 

et veldig flott tilbud til barnehagene og læringskurven til 

barna i denne perioden er høy. Her lærer de om 

vanntilvenning, de har hatt ansvar for egne sekker med 

badetøy og vært selvstendig med av- og påkledning, dusjing 

og stell.  

❖ Begrepsklubb – Hemulene er godt i gang med 

begrepsklubben. Her bruker man god tid på å ‘smake’ på ord 

og snakke om hva det er og hva det betyr. Her deles 



Hemulgruppen seg i to slik at de ikke er så mange rundt 

bordet. 

❖ Trafikksikkerhet – Snart skal de i gang med trafikksikkerhet 

og da vil de bruke Naf sin trafikksikkerhets pakke. Dette blir 

spennende. 

 


