
AVDELING LILLA 

Kjære alle foreldre, i den spesielle situasjonen vi er i år, blir vi nødt til å avlyse foreldremøte i 

barnehagen. Derfor blir informasjonen utgitt i papirform og på hjemmesiden vår. 

Vi er nå godt i gang med høsten og tilvenning. Alle barna har funnet seg godt til rette og knyttet 

vennskap med hverandre. Overføring fra liten til stor avdeling, synes vi har vært en god overgang, 

håper dere har samme opplevelse som oss.  

I år er vi 24 barn på avdelingen, (12 jenter og 12 gutter). Vi deler gruppa i to Edderkopp-gruppe og 

Tusenbein-gruppe. Disse gruppene er ikke konstante, men deles igjen i smågrupper på tvers. Barna er 

da selv med å bestemme hvilen gruppe de vil være i ut fra aktivitet.  

De ansatte på Lilla er : Tonje- fagarbeider, Priscilla-fagarbeider, Ma.Bella- pedagog og Linda- 

pedagog. Reidun og Margrethe er inn på timer fra Ressurssenteret.  

UKEPLAN 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Lek i 
smågrupper 
  

        

Turdag for 
Tusenbein. 
Magentagruppe. 
Temagruppe 4 
åringene 

Turdag for 
Edderkopp. 
Tema 
grupper for 
Tusenbein. 

Utedag/møtedag 
 

 

Lek i smågrupper 
 

    

 

DAGSRYTME      

Åpner 07.30                                                       

Frokost fra 08.00 til 08.30 

Kjernetid fra 09.30 til 11.00 

Lunsj 11.00 til 11.45 

Utelek 11.45 til 13.45 

Frukt måltid 14.00 til 14.30 

Stenger 16.30 

GENERELL INFO 

- Barn som kommer etter kl 08.30 må ha spist frokost hjemme. 

- Det er fint om barna har med seg 2 matbokser, en for frokost og en for lunsj + frukt. 

- Alle barn må være i barnehagen til kl 09.30, kommer barnet seinere eller har fri, så gi 

beskjed. 

- Sjekk ekstratøy og uteklær, slik at det samsvarer med været som er meldt og årstiden. 

- På tur-dager er det fint om barna har på seg gode /praktisk tur-klær Vi ønsker ikke utkledning 

drakter og prinsessekjoler på denne dagen. 



- Foreldre får komme inn i grov-garderobe for å sjekke utstyr, men husk å holde avstand og 

max 2 om gangen. 

- Sjekk hjemmesiden vår og gjerne abonner, så får dere melding når det legges ut ny info. 

- Adresse: https://www.minbarnehage.no/vestreplataa 

- Abonnement: På hjemmesidens forside finner dere en rubrikk for abonnement 

- Hold dere oppdatert angående smittevernreglene som legge ut på hjemmesiden evnt blir 

-  sendt på mail 

- Det vil bli hengt opp tilbud om foreldresamtaler i slutten av oktober/begynnelse november. 

- Kontakt telefon avdeling: 45871031 

 

-  Så til slutt, vær så snill å hjelp oss å holde orden i garderoben og merk klær og eiendeler med 

navn. Det er små yttergarderober, så pass på at det ikke er mer enn nødvendig av klær og 

fottøy. TUSEN TAKK       

 

MAGENTA / SKOLEKLUBBEN 

Da er vi i gang med skoleklubben ( MAGENTA) I år er det 6 førskolebarn i Hertervigtunet barnehage, 

5 gutter og 1 jente. 

Vi møtes hver tirsdag mellom kl 09.30 og 11.30. (Vi spiser lunsj sammen i skoleklubben) 

I gruppa jobber vi med skoleforberedende aktiviteter som å : Lytte, Sitte på plassene våre, Rekke opp 

hånda, Hjelpe hverandre, Spørre om hjelp, også  øver vi på friminutt, gå ut når «klokka» ringer og 

komme inn igjen når «klokka» ringer. 

I starten har vi snakket mye om vennskap, Hva er en god venn og hva gjør gode venner? Vi leser en 

bok hver gang som handler om vennskap ( 10 venne-bøker) Vi har også brukt tid på å lage regler for 

Magenta-gruppa. 

Vi skal også ha noen oppgaver, hvor vi leker med begreper- tall og bokstaver. 

VANNTILVENNING: I år har alle førskolebarna i Hertevigtunet fått tilbud om vanntilvenning. Vi 

skal fra den 15. oktober og 7 torsdager fremover , være ca 45 minutter i basseng ved Eiganes skole. 

Det er svømme-instruktører i bassenget og vi er med og følger. Er det noen av barna som blir litt 

engstelige og vil ha en av oss med i bassenget, så gjør vi det, men i hovedsak skal vi være på land og 

støtte dem derfra.  

Ta med : Sekk med badeklær, håndkle og en frukt til ( banan, eple etc,) noe de kan spise mens vi går. 

Såpe/Shampo kjøper barnehagen inn. Alle barna får utdelt badehetter når de kommer. Husk klær 

som er enkle å ta av og på denne dagen. VI GLEDER OSS       

 

 

En slik møteform gir bare enveis kommunikasjon, så er det noen av dere 

foreldre som har spørsmål, ønsker og behov, så vær snill å ta kontakt med en 

av oss på avdelingen. 



 

 Med vennlig hilsen: Linda, Ma Bella, Priscilla og Tonje. 

 

 

 

 

 


