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Nytt barnehageår! 
Hei alle sammen.  
Vi håper alle har hatt en fin sommerferie med familie og venner 
og er klare for nytt barnehageår sammen med oss på tigrene.  
 
Vi ønsker Mikkel, Liam, Mila, Theodor og Elira velkommen på 
tigrene fra koalaene og pandaene og velkommen til Alma H, 
Alma V, Elias, Emir og Christian som er helt nye i Hillevåg 
barnehage.  
 
Sammen med dere gleder vi oss til et år på tigrene hvor vi skal 
skape et godt og minnerikt år sammen.  
 
Bursdager.       HIPP HURRA 
Onsdag 10.08 feiret vi Mikkel som ble 3 år. 
Fredag 26.08 feiret vi Alma H som ble 2 år den 27.08 
 
 
Personalet på tigrene består av: 
 

- June Norheim Torgersen: Pedagogisk 
leder/Barnehagelærerstudent, 100% stilling 

- Premalatha Jayapaul: Barnehageassistent, 100% stilling 
- Maryan Mohamud Sheikh: Barne - og ungdomsarbeider, 

100% stilling 
- Line Helen Henriksen: Barne – og ungdomsarbeider, 

100% stilling 
 
 
Tilvenning: 
På avdelingen er det nå mange nye ansikter, både barn, personal 
og foreldre. Vi ønsker å bruke god tid på å bli kjent med 
hverandre slik at alle barn kan føle trygghet til å leke, utforske og 
lære.  
Nytt barnehageår bringer med seg flere endringer for alle barn, 
ikke bare nye, men også de som allerede har gått hos oss her i 
Hillevåg fra før. Dette skal vi ta hensyn til de neste ukene. Det 
betyr at vi kanskje må endre på planene og ta hensyn til andre 
behov som dukker opp. Trygghet kommer alltid først! Som 
Rammeplanen sier er det «personalets oppgave å sørge for at 
alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen» 
(Rammeplanen, 2017, s. 20). 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vennskap:  
I september skal vi jobbe med temaet «vennskap» på avdelingen. 
Rammeplanen sier at «barnehagen skal aktivt legge til rette for 
utvikling av vennskap og sosialt fellesskap» (Rammeplanen, 
2017, s. 23). Det å skape gode relasjoner hvor barna opplever at 
de er en del av fellesskapet er en viktig oppgave vi voksne på 
avdelingen har.  
Gjennom lek og læring ønsker vi å skape et positivt samspill 
mellom barn – barn og barn – voksne hvor alle barn får erfare at 
de er betydningsfulle for fellesskapet.  
 
Gjennom å dele barna inn i aldersgrupper kan vi fokusere på hva 
som egner seg og passer best til den bestemte aldersgruppen.  
 
De minste barna skaper ofte sosiale relasjoner gjennom kroppslig 
lek, sang og musikk og vi ønsker derfor å legge til rette for musikk 
og dans når vi deler gruppen inn i språk – og lekegrupper.  
De eldste barna på avdelingen skaper sosiale relasjoner gjennom 
både verbal og non-verbal kommunikasjon. Vi ønsker derfor å 
skape rom og tid for dialog og samspill gjennom lek, 
språkgrupper og eventyrsamling 
 
 
Meg selv:  
Temaet «meg selv» gir barna mulighet til å bli bedre kjent med 
både seg selv og med hverandre.  
Gjennom bruk av «huset mitt» i samlingen og i 
hverdagssituasjoner ønsker vi at barna skal kjenne på og finne 
trygghet i å se på bilder av familien sin, samtidig som de skal 
kunne vise frem og være stolte over seg selv og medlemmene av 
huset sitt.  
Dere velger selv hva og hvilke bilder dere ønsker skal 
representeres i huset.   
Vi gleder oss til å bli kjent med barnet og familien.  
 
 
Mål: 
 
Hovedmål: Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt fellesskap (Rammeplanen, 2017, s.23). 
 

Delmål:  
- Skape positive samspill mellom barn – barn og barn – 

voksne 
- Alle skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel i 

barnehagen 
- Skape gode dialoger gjennom barnehagehverdagen 



Månedens bok 

 

Spre glede:  
I en serie på flere små bøker blir vi med inn i Kanin og Pinnsvins 
hverdag både i barnehagen og hjemme. Små fortellinger med 
ulike hverdagslige problemer og temaer taes opp.  
 
Denne måneden fokuserer vi på det positive og har derfor valgt 
boken «Spre glede».  
 

Månedens sang 
 

 
 
 

 «Navnesang», «Ormen den lange», «God morgen alle sammen», 
«Ukedagene sang» og «Hvilken dag er det i dag» 

 Info: 
- Vi ber om at dere ringer eller sender melding dersom barnet 
deres er sykt eller har fri. Nummeret til avdelingen er 46834809 
- Vi anbefaler at alle barna er til stede i barnehagen innen 09.30 
på grunn av det pedagogiske arbeidet og ønsker derfor å få 
beskjed om barnet skulle blitt levert senere en dette tidspunktet.  
- June studerer ved uis og vil derfor være borte noen dager.          
- Regntøy, dress og det som henger i garderoben tar dere med 
hjem hver fredag for vask og tilbake på mandag.  

-Er det noe dere lurer på eller tenker på? Prat med oss i hente- 
og bringe situasjoner eller ta kontakt på  

june.norheim.torgersen@stavanger.kommune.no 
 

 

 

Med vennlig hilsen Premalatha, Maryan, Line og June! 
 

 

 

Auglend barnehagene  
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