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Velkommen til et nytt barnehageår på Laksene. 
Vi blir syv 2åringer og tre 1 åringer på avdelingen 

vår i år. 

Barna i år heter Celine, Victor, Sophie, Amir, 
Sunniva, Ida, Marcus, Hedvig, Kian og Mila. 

De voksne er Anne, Maiken, Mariann og Sumeyye. 

Anne og Maiken er pedagogiske ledere som skal 
jobbe litt redusert år. Samtidig skal Anne også 

studere noen dager i løpet av året. 

Sumeyye er på språktrening hos oss, hun er en 
kjempe varm og god dame som allerede i sommer 

har brukt tid på å bli kjent i barnehagen. Vi er 
veldig glad for at hun skal være med oss på 

Laksene. 



Planer for året
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MÅNED TEMA

Aug - Bli Kjent

Sept - Okt
- Brannvern

- Stolthetsuke
- Høst
- Forut

- Halloween

Nov – Des - Jul

Jan - Feb - Vinter
- Karneval

Mars – April - Vår
- Påske

Mai - 17mai

Juni – Juli - Sommer

Endringer kan forekomme



BLI KJENT

Vi starter året med å finne vår plass på avdelingen.
I år har vi åtte nye barn som skal få ro til å bli trygge i barnehagen og i barnegruppa, mens 

våre to veteraner skal finne sine plasser i gruppa. 

Etter hvert skal vi også bruke tid på å bli kjent med de andre barna og voksne i barnehagen. 
Det kan også være overveldende for noen å være ute når alle i hele barnehagen får leke fritt, 

og vi bruker derfor mye togsiden til utelek i begynnelsen. 

Åpningstidene i barnehagen er 7.15-16.30. 
Det er lurt dere sier ifra om dere blir uvanlig sene eller skal levere tidligere enn dere pleier en 

dag. Da kan vi trygge barna litt ekstra i de overgangene. 
Det er slik at barnehagen samarbeider på tvers fra 7.15-7.30 og fra kl 16.00-16.30. I den tiden 

kan det være barnet må leveres/hentes hos andre voksne enn de på vår avdeling. Dette 
snakker vi selvsagt med dere om etter hvert som behovet melder seg. 

AUGUST - SEPTEMBER  
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BRANNVERN

I slutten av September har vi alltid 
fokus på brannvern. Vi øver på 

hva vi skal gjøre når brannalarmen 
går og vi snakker om brannvern. 

Dette tilpasses selvsagt etter 
barnas alder.

HØST

Det kan ikke være høst uten at 
vi er innom temaet. Vi skal 

snakke om fargene på høsten, 
om bladene som faller og 

utforske hvordan naturen er i 
endring.

Vi gleder oss til et nytt og spennende år 
sammen med dere. 

Husk å abonnere på hjemmesiden slik at 
dere får informasjonsskriv og bilder etter 
hvert som det legges ut. Husk at alle må 
levere inn samtykkeskjema før vi kan 

publisere bilder på nett.

Hilsen Mariann, Sumeyye,
Maiken og Anne

15 aug Fire barn begynner

18 aug Planleggingsdag

22 aug Tre barn begynner

Uke 35 Mangfoldsuke

Uke 38/39 Brannvernsuke

Stolthetsuke

Dette er en uke med 
ekstra fokus på at «jeg 
kan være som jeg vil».

Et tema vi følger 
gjennom året.


