
 

SKILPADDENE
Telefon: 957 68 210 
Mail: 

gudny.sigurdardottir@stavanger.kommmune.no 

 

DESEMBER 

Tross den spesielle situasjonen vi 

var i hadde vi en fin førjulstid på 

Skilpaddene. Noe måtte avlyses 

som foreldrefrokost og 

julekonserten i Stavanger 

konserthus, Vi måtte arrangere 

aktiviteter på avdelingen/vår 

kohort, og ikke sammen med 

resten av barnehagen. Vi fikk 

allikevel arrangert julebord der 

barna stod for planleggingen og 

meny. Det ble pizza, kake og 

disco! Nissefesten gikk som 

planlagt med besøk av nissen. Vi 

hadde julemusikk, julekino og 

masse kreative juleaktiviteter.  

Året ble avsluttet med 

smittesituasjon på avdelingen og 

flere av oss måtte i 14 dagers 

karantene i romjulen. Avdelingen 

var derfor steng mellom jul og 

nyttår. Takk for den viktige 

jobben dere gjorde under en 

krevende romjul. Vi var heldige 

og det ble ikke påvist ytterligere 

smitte hos barn eller voksne. 

 

BURDAGER I JANUAR/FEBRUAR 

1.1 Felipe 5 år 

5.1 Sebastian 4 år 

23.1 Jazmin 5 år 

04.02 Henriette 5 år 

 

MÅNEDSBREV JANUAR/FEBRUAR 

Godt nyttår! 

Det er godt å være tilbake til hverdagen igjen etter en god 

pause i julen. Både store og små var glade for å møtes igjen i 

det nye året. Vi har fått en ny jente på avdelingen. Vi ønsker 

Amal og hennes familie velkommen til Skilpaddene. 

Vi starter nå opp med et prosjekt om Gruffaloen. Vi er allerede 

startet litt, men ønsker å bruke en del tid på å fordype oss i 

fortellingen om Gruffalo og de andre dyrene han møter i 

skogen. Vi vil bruke fortellingen som språkaktivitet, dramalek, 

sang og sangleker. Vi ønsker å utfolde oss kreativt i møte med 

Gruffaloen og undersøke og lære mer om dyrene som bor i 

Gruffalo skogen. Vi deler oss i mindre grupper som jobber med 

det samme temaet. 

Esther er vikar hos oss i100 % i januar og februar. Vi tar 

smittevern på høyeste alvor. Takk for at dere respekterer en 

familie i garderoben.  

Skoleklubb 

Barnehagesvømmingen er ytterligere utsatt grunnet 

smitteverntiltak i Stavanger kommune. Vi får nærmere beskjed 

når de åpner svømmehallene igjen. Vi kan ikke lenger blande 

kohorter sammen med Trestubben. Det kan derfor ikke bli 

skoleklubb på tvers av avdelingene. Vi ønsker derfor å starte 

med skoleklubb kun for førskolebarna på vår Skilpaddene. Det 

vil bli klubb torsdager fra kl. 0930. I tillegg kommer 

svømmingen onsdager når den starter opp. 

Husk å se over ekstratøyet. Det er bløtt for tiden og det går 

mye skift. Ta kontakt med oss om det er noe dere lurer med oss 

på avdelingen. Hilsen Gudny, Linn, Esther, Farhan, Lise, Ann 

Kathrin og Marianne 
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