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SMÅTROLL          September                2022/2023 
 

                                                        

Velkommen til nytt barnehageår! 
Torsahagen Barnehage                                                          «Sammen med deg skaper vi vei» 

Kjære foresatte 

Hjertlig velkommen til oss på Småtroll! 

Vi har gledet oss veldig mye til å møte dere! 

I år blir vi en småbarns- gruppe på 14 barn og 5 voksne. På gruppa blir det 6 jenter og 8 

gutter, jevnt fordelt med 2020 og 2021 barn. Flere av dere som starter hos oss i år skal har 

sitt første møte med barnehagen. Oppstarten er nå godt i gang. men ikke alle har begynt 

ennå. Noen har en senere oppstart og kommer til oss i starten på septmber.  

Etter noen uker med barna begynner vi å bli godt kjent. Alle har ulike behov i oppstarten, 

men Trygghet, Tillit og Omsorg er viktige nøkkelord for oss i denne bli-kjent fasen hvor vi skal 

lage oss gode rutiner som skaper forutsigbarhet for barnas hverdag. 

 Nye vennskap skal etableres. Her skal både foreldre, barn og personal bli kjent og trygg 

på hverandre. 

Den gode oppstarten: 

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det:  

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg 

og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at 

barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre 

barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den 

første tiden slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.  
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I den anledning kan dere forvente at vi er: 

Trygge, kompetente og tilstedeværende 

• forutsigbare  

• anerkjennende  

• fysisk og emosjonelt tilgjengelige  

• responderende på og inviterer til samspill  

• sensitive, og setter barnas behov i fokus 

• Vi som omsorgspersoner skal fungere som en 

trygg base når barnet utforsker, og være en trygg 

havn som det kan oppsøke når det har behov for 

det. 
 

• I uke 37 vil dere som er helt nye få tilbud om en 

oppstartsamtale hvor vi hører med dere hvordan 

barnehage tilværelsen går og prater litt om oppstarten. 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Personalet på               

Småtroll 

Monica                                

Pedagogisk Leder 100% 

      Lise                                 

Barne- og ungdomsarbeider 

100% 

Trine                                     

Barne- og ungdomsarbeider 

100% 

        Eunike                 

Pedagogisk Medarbeider   

100% 

Bjørn Petter                            

Vikar70%                                                                            

 

Barnegruppen: 

        Nala            Emine 

        Tilde             Imran 

         Eon              Sara 

         Elmer           Kevin 

         Matheo       Aria 

Maksym      keyush 

         Olivia          Emir 

 

 

 

 



   

  Side 3 av 8 

   
 

 

Dette forventer vi av dere: 

• Et godt Foreldresamarbeid med respekt og 

åpenhet 

 

• En åpen og god dialog om barnet   

 

• At dere holder dere oppdatert på informasjon 

som gis ut fra barnehagen 

 

• Gir beskjeder om det er endringer i barnets 

hverdag, rutiner ol. 

 

FAU 

I barnehagen har vi et foreldreutvalg  

Deres mandat er å være bindeleddet mellom 

foreldrene og barnehagen i saker som angår flere 

enn kun eget barn.  

FAU skal fremme foreldregruppas fellesinteresser 

overfor barnehagen og jobbe for ett godt 

barnehagemiljø.  

Mer informasjon om Fau finnes på hjemmesiden og vil 

bli informert om på foreldremøte. 
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Ukeplan for september  

 

 

Fokusområder i September 

*Tilvenning for nye barn      

*Komme inn i gode rutiner                                                 

*Følge dagsrytmen og skape forutsigbarhet                                                                              

og trygghet, inne og  ute i barnehagen. 

* Komme i gang med smågrupper og 

samlinger.                                                                                                                                                                                                                                                    

 *Utforske nærmiljøet rundt barnehagen og dra på 

små turer.   

 Dagsrytmen vil den første tiden regulere seg litt etter 

barnegruppas behov for søvn og mat. 

 

Allerede i uke 38 er det Brannvernsuke.  

Da skal vi bli kjent med bamsen Bjørnis og lære litt om 

brannvern. 

                                                                                                                                                                         

 

Dagsrytmen: 

07.00 Barnehagen åpner 

08.00-08.45 Frokost 

09.30-11.00 Kjernetid med 

lek, aktiviteter/tur 

11.00 Stell/Lunsjmåltid 

12.00 Sove/hviletid 

14.00 Stell/fruktmåltid 

14.30 Lek inne/ute 

16.30 Barnehagen stenger 

 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Små-

grupper 

Bli kjent  

Møtedag 

på huset 

Inne/ 

utelek 

 

Små-

Grupper 

Bli kjent 

 

Varmmat 

Små-

grupper 

Bli kjent 

Små-

grupper 

Bli kjent       
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PRAKTISK INFORMASJON: 

All informasjon fra barnehagen vil bli lagt ut på 

https://www.minbarnehage.no/hundvag/seksjon/19407  

under Torsahagen - småtroll 0–3 år.  

Her blir det også lagt ut bilder med litt informasjon om 

hva vi har gjort. Nettsiden vår er passord beskyttet. 

Dere har fått passordet på lapp i barnets hylle, men 

skulle noen ha glemt det, er det bare til å spørre en 

av oss på avdelingen.  

Alle oppfordres til å abonnere på hjemmesiden vår.  

Dette gjør at dere får med dere all informasjon som 

blir lagt ut, og trenger du hjelp så ta kontakt med oss. 

Månedsbrevet og informasjon kommer også til å 

henge oppe på informasjonsveggen vår ved 

inngangen til garderoben.                                                                                     

 

Bursdager: 

På Småtroll markerer vi barnas bursdag med flagg 

utenfor, og vi henger opp bursdagsplakat med bilde 

av barnet i garderoben. I Samlingen får barnet krone 

og ballong. Vi markerer med sang og stas! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minbarnehage.no/hundvag/seksjon/19407
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  Klær/Garderobe                                                                                                                              

Vi ønsker at dere daglig ser over det barna har av klær/ Skotøy/skiftetøy i 

hyllene sine, og fyller på etter behov, vær & vind. Ha utstyr tilpasset årstiden 

og tilstrekkelig mengde skift med til barnehagen.  

Vått/skittent tøy legges i hvit pose på barnets hylleplass. 

Vi blir veldig glade dersom dere merker alt av utsyr, klær og sko med navn:) 

Soverutiner: 

Alle som skal sove i barnehagen må ha med seg egen vogn. Vognen kan 

oppbevares i soveskuret. 

Bleier:  

Alle må  ha med egne bleier til barnehagen. Vi ønsker at dere tar med bleier 

med tape i sidene, og ikke up&og bleier.                                                                                                            

Vi gir beskjed når barnet trenger påfyll.  

Mat: 

Måltidene vil i hovedsak bestå av brømat og frukt.  

Vi kommer til å ha varmmat 1 gang i uka    
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                                                                                   .  

                                                                                                                            

                                                                                                                        

Fravær: 

Viktig at dere gi oss beskjed om barnet er sykt eller 

skal ha fridag/ferie innen kl 09.30, slik at vi kan 

planlegge dagen. 

 

Smittevern: 

Vi ønsker at alle som kommer til oss i barnehagen 

skal vaske hender i garderoben før barnet følges inn 

til avdelingen. Dette er for å holde god hygiene og 

redusere smittsomme sykdommer. 

- Og at Ingen syke skal møte i barnehagen. 

 

 Vi setter pris på at dere tar kontakt med oss dersom 

det er noe dere lurer på. Og kom gjerne med innspill 

og ønsker for hvordan vi kan gjøre 

barnehagehverdagen bedre for barnet deres og for 

dere! 

Sammen skal vi sørge for en god oppstart i 

barnehagen! Vi ser frem til et nært og godt 

samarbeid med dere alle sammen i år og håper 

dere vil trives hos oss. 

 

Hilsen alle oss på Småtroll😊 

 

 

 

Bursdager i 

September: 

 

TILDE  2 ÅR! 

    Hipp Hipp Hurra! 

 

       Viktige datoer: 

Foreldremøte 

22 September  

Mer info kommer, husk å 

sette av datoen! 

     

 

Telf.nr til 

Småtroll: 

46940445 
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