
 

 

Sommerbrev  

Hei og hopp! 

Vi har hatt noen nydelige mai dager og ser frem til like fine junidager. Vi kommer til å være 

mye ute, men av erfaring så har vi en pause midt på dagen. De blir ganske trøtte av å være i 

solen hele dagen.  

Vi har nå hatt besøksdag for de nye barna som kommer til oss ved nytt barnehageår. Det var 

mange kjente fjes pga søskenprioriterte barn, noe vi synes er helt fantastisk. 

Nå nærmer det seg overgang til stor avdeling for de store. De har allerede vært mye på besøk 

på stor avdeling, så vi håper i den anledning at barna får en fin overgang. Når barna kommer 

tilbake fra ferie, skal de selv være med å flytte garderoben sin over til ny avdeling.  

Vi får 6 nye barn på avdelingen fra 15 august og utover, da 

begynner en ny tilvenning. Barnehageåret 2022/2023 vil bestå 

av 6 barn som er født i 2021 og 8 barn som er født i 2020. jenter 

og 7 gutter blir det på avdelingen.            

 

 

HEDVIG ER MÅNEDENS 
BURSDAGSBARN. HUN BLIR 2 
ÅR 15 JUNI. HIPP HURRA 

Vi ønsker å feire alle bursdags 

barn i ferieperioden den 1 juli, da 

vi ønsker at barna får feire 

sammen med flokken.  

• HEDVIG 2 år. 

• MARCUS 2 år. 

• MATHIAS 2 år. 

HIPP HURRA!  
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I ferieavviklingen så vil Torsehagen og Skeiehagen slå seg sammen som en småbarnsavdeling. 

Barna vil i den anledning møte på voksne de ikke har kjennskap til. Men vi prøver så langt det 

rekker, å ha noen på avdelingen som de kjenner. Dette gjelder fra uke 28 til 31. 

Prosjekt: VANN & LEK 

I uke 28,29, 30 og 31 skal vi ha fokus på vann og lek 

Målet med vannkunnskap er å få barn og unge til å bli nysgjerrige på temaet vann. Vi ønsker å 

øke kunnskapen om verdens viktigste ressurs, ha fokus på vann og miljø, og forhåpentligvis 

inspirere noen til å ønske å jobbe med vann i framtiden. Derfor starter vi allerede i barnehagen 

– fordi vi tror på at grunnlaget for gode holdninger og interesse legges allerede her. 

 

LEK 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen 

skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for 

barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til 

og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan 

oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre. 

I den anledning vil vi bruke nærområde, Trollskogen, Hompebryggo og BMX banen. Vi skal 

påse at alle barn får de utfordringen de trenger og at alle skal føle seg trygge i aktiviteten. 

Inne skal vi ha ulike lekeaktiviteter der vi ivaretar barns kreative interesser, men også det 

fysiske.  

• Vi leker med vannet. (Lek) 

• Vi går på tur til sjøen. (Tur/Fysisk) 

• Vi spiller på glass med vann i. (Musikk). 

• Vi hopper og plasker i pytter. (Sansing). 

• Vi farger vannet. (Farger). 

https://www.melhus.kommune.no/getfile.php/2970528.2355.qrsrvqtdyx/barnehage_01.jpg


PERSONAL. 

Vi har noen endringer i forhold til personalet til neste barnehageår. 

Wenche: Hun går over til Knøttene. 

Silje: Vikar 

Trine: Trollungene 20% annen hver uke, barne-og ungdomsarbeider. 

Astri: 80 % pedagogisk medarbeider. 

Maiken: 100% pedagogisk leder. Student 2 dager i måneden. 

Noemi: Kommer fra Knøttene, 100% barne- og ungdomsarbeider. 

Camilla: Kommer fra Knøttene, 100% pedagogisk medarbeider. Student 2 dager i måneden. 

Cathrin: 80% pedagogisk leder. 

 

 

Avslutningsfest for de store. 

15 august skal vi ha en avslutningsermoni for de som skal over på stor avdeling. I den 

anledning får barna med seg en mappe med et utkast av bilder fra tiden i barnehagen. Under 

seremonien trekker vi frem noen fine egenskaper som hvert av barna har, i tillegg til dette får 

de en rose. Vi koser oss med pizza og is til frukt denne dagen. 



Det blir trist å ta farvel med de store på avdelingen, men vi trøster oss med at vi er 

naboer. Vi har bestilt klemmer i døren. Heldigvis vil halve gruppen være igjen hos oss, 

før vi tar imot de nye i august. Vi ønsker «de store» lykke til! 

 

 

NB: Husk å smøre barna med solkrem og klesbytte i denne perioden. 

Sommerklemmer i fleng fra Trollungene. 

 

 

 


