
Hei og velkommen til Turkis base!  

 

Dette barnehageåret vil personalet på Turkis bestå av: 

 

Stina Johannessen – pedagogisk leder 

Anita Boe – Fagarbeider 

Vegard Monsen – Fagarbeider 

Emilie Langebro Barnehagelærer student 

Nye medarbeider kommer. 

 

Camilla Egelandsdal   Sykemeldt pr. dags dato  

 

Barnegruppen 

Dette barnehageåret har vi 26 skolestartere på turkis base. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Hakkespett tur 

dag 

Ekorn og 

Hakkespett   

Skolegruppe 

 

Grupper på 

tvers på turkis. 

 Ekorn og 

Hakkespett   

Skolegruppe 

 

Ekorn tur dag 

 

 

• Blir barna hentet av noen andre enn foreldrene må dere sende melding til basens tlf 

(95707869) om hvem det er som skal hente. Den som henter må ringe basen når den 

står på utsiden av porten, og en fra basen vil da komme med barn og utstyr. Dette er på 

grunn av smittevern – at vi ønsker færrest mulig forskjellige mennesker inn i 

barnehagen. 

• Hvis barnet ikke kommer en dag er det fint om dere sender en melding til basens tlf. 

Skriv gjerne om barnet er syk da vi må gi videre beskjed til ledelsen om vi har syke 

barn på basen. 

 

Smittevern 

Barnehagen er på GULT nivå i forhold til smittevern. Det vil i praksis si: 

- Voksne unngår fysisk kontakt (håndhilsning, klemming) 

- Voksne og barn med symptomer er ikke i barnehagen 

- Hele avdelingen/basen regnes som én kohort 

- Avgrenset område ute (per nå har vi område på baksiden, inngang ut mot 

veien. 

- Levering og henting skjer ute – ingen foreldre kan gå inn i 

barnehagebygget 

- Hyppig håndvask/desinfisering av hender 
 

 

 

 

 

 
Dagrytme. 



07.30 -8.15: Lek på ute område 

08.15- 8.45. Frokost.  

8.45- 09.30: Lek på ute område 

09.30-11.00 Tur eller aktiviteter i barnehagen 

11- 11.30: Lunsj  

11.30 – 14.00 Aktiviteter og lek enten på Tur eller i barnehagen 

14.00 – 14.30 Fruktmåltid 

14.30- 16.30: Lek på uteområde 

 

 

Utstyr 

Oversikt over det dere trenger å ha med av utstyr i barnehagen 

Året rundt Vår/sommer Høst/vinter 

 

2 par sokker 

2 tynne gensere 

2 bukser 

1 tykk genser 

Lue/pannebånd 

Hals 

Fleece/ullgenser- og bukse 

Regntøysett (todelt eller dress) 

Støvler 

Joggesko 

Tøfler 

Ryggsekk m/brystreim 

Vannflaske 

Matboks 

Solkrem (husk å smøre før 

dere leverer i bhg) 

Caps/solhatt 

Shorts 

T-skjorte 

Vårdress 

Votter/hansker 

Varm lue 

Ullundertøy 

Ullgenser 

Ullbukse 

Vinterdress 

Vintersko 

Støvler m/fór 

 

 

 

Informasjon, månedsbrev og bilder blir lagt ut på hjemmesiden: 

Abbonér på siden, så får dere mail hver gang det blir lagt ut noe nytt. 

 

 

Kontakt 

Hvis det er noe dere, lurer på – ikke nøl med å spørre. 

Turkis sitt tlf.nr. er 95707869, og dere kan skrive e-post til: 
Stina.johannessen@stavanger.kommune.no 
 

Med vennlig hilsen Anita, Emilie, Adler, Vegard og Stina 

Husk å 

merke alt 

med navn! 


