
Velkommen til nytt barnehageåret i Vestre Platå barnehagene avdeling 

Hertervigtunet 
 

Kjære foreldre, på grunn av forbyggende tiltak knyttet til Covid -19 er det ikke mulig å gjennomføre et 

felles foreldremøte. Med dette brevet vil vi både presentere oss, barnegruppen, hvordan de første ukene 

har gått og gi dere en del praktisk informasjon om hverdagen på avdeling Blå. 

 

Barnegruppen og voksne på Blå 

Barnegruppen består av ni barn og det er seks jenter og tre gutter. Syv barn ble født i 2018 og to 2019. 

Voksne som jobber på Blå dette året er Leah- utdannet omsorgsarbeider, Natallia- assistent, 

Margrethe- barnehagelærer/ er en ekstra ressurs og Joanna -barnehagelærer/ pedagogisk leder. 

 

Tilvenning 

Seks barn har begynt hos oss i august og vi er fortsatt i tilvenningsfasen. Det er en periode preget av 

sterke følelser både blant barna og foreldre. Det at barna gråter ved adskillelsen er en helt vanlig 

reaksjon. Personalet på Blå har både kunnskap og erfaring med å møte barna i den sårbare situasjonen, 

vi anerkjenner barnas gråt, trøster barna, og er tilgjengelig for dem både fysisk og emosjonelt. Vi har 

som mål at tilvenningsperioden skal foregå best mulig både for de nye barna og barna fra i 

fjor.  

 

Dagsrytmen på Blå 

07.30 - Barnehagen åpnes 

08.00 - 8.30 - Frokost  

09.30- Planlagte aktiviteter/ lek ute 

10.15-11.30 Stell av barna 

10.45 Samling 

11.00 Lunsj  

11.30 Hvilestund begynner 

13.15-13.45 Stell av barna 

14.00 Fruktmåltid 

14.30 Lek i små grupper/ lek ute 

16.30 Barnehagen stenges 

 

 

 Ukeplan: 

 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Utedag/turdag  

fra midt av 

september 

Lek i små grupper Forming 

aktiviteter 

Utedag- 

avdelingsmøte  

fra kl. 9.30-10.30 

Blå -partall uke 

Sang og 

bevegelse/ 

hinderløype 



 

Månedsplan 

Den sier noe om hva som skal skje i måneden som kommer. Vi setter for oss noen hoved- og del 

mål og evaluer måneden som har gått. Vi har som mål at både gjennom planlagte aktiviteter, 

tilrettelegging for lek og utforskning skal vi sørge for barns helhetlige utvikling. Månedsplan ligger 

på hjemmesiden vår og henger også i grovgarderoben. 

 

Foreldresamtaler 

I oktober og november legger vi til rette for foreldresamtaler, påmeldingslisten skal henge i 

grovgarderoben. 

 

 

Praktiske opplysninger: 

- Sjekk regelmessig om barnet har nok skift, bleier, riktige sko, tøfler, og marker klærne med 

barnets navn. 

- Barna må ha mat til alle måltider 

- Bursdag: på grunn av covid-19 er vi nødt til å begrense feiringen til samling. Barnet får 

også krone og plakat. 

- Kjernetiden begynner fra kl.09.30. Vi setter pris på at dere sender SMS hvis barnet ikke 

kommer eller kommer senere. 

- Ved omgangssyke er barnet nødt til å være 48 timer hjemme etter det siste oppkastet/diare. 

Det er viktig at vi forebygger og stopper smittekjeden. 

- På hjemmesiden vår finner dere oppdateringer i forhold til smittevern regler. 

 
Kontakt oss : 

- Vi oppmuntrer alle til å abonnere på nyheter fra barnehagen vår: 

https://www.minbarnehage.no/vestreplataa/seksjon/19399 

- Blå 45875810 (mob) 

- Joanna: joanna.marszalek@stavanger.kommune.no  
 

 

 

Planleggingsdager -barnehagen er stengt disse dagene 

• 13 november 2020 

• 4 januar 2021 

• 06 april 2021 

• Det blir også en planleggingsdag i mai 2021 

 

Lurer dere på noe ta kontakt med oss enten på telefon eller på mail. 

 

Vi ser fram til samarbeid med dere i dette barnehageår! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Leah, Natallia, Margrethe og Joanna 

https://www.minbarnehage.no/vestreplataa/seksjon/19399
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