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Velkommen til barnehageåret 2021/2 

I foreldreundersøkelsen er «informasjon» alltid et av punktene som barnehager 

skårer dårligst på. Vi ønsker at alle får med seg informasjonen vi gir ut, og derfor 

skriver vi ut dette første brevet til dere. Fra oktober blir månedsbrevet bare lagt ut 

på nett.  

Hver fredag legger vi ut bilder og en kort oppsummering av det vi har gjort i barne-

hagen denne uken.  Det legges også ut sanger, eventyr, månedsbrev og annen in-

formasjon (for eksempel planleggingsdager, og spesielle dager som FN-dag og Lu-

cia feiring).  

Vi ønsker at alle «abonnerer» på nettsiden vår. Hvis du abonnerer, får du en e-

post (med link) når vi legger nye ting ut på nett. Vi anbefaler at dere abonnerer på 

«forside» og «fau» i tillegg til «Regnbuen». Se bildet under for hjelp til å abonnere. 

https://www.minbarnehage.no/storhaugbhg  

Det er mulig å oversette nettsiden til andre språk, slik at familie i andre land kan le-

se om barnehagen! Spør oss hvis dere trenger hjelp!  

 

https://www.minbarnehage.no/storhaugbhg
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Velkommen alle sammen til Regnbuen!  

I år blir vi 24 barn på avdelingen. Knut Elias, Julian, Liv, Lorenz og Alma har «flyttet opp» fra 

Svalene. Vi har også et «nytt» barn som har begynt hos oss: Brede. Vi kommer til å legge ut bil-

der av alle barna på nett-siden i løpet av september– slik at dere kan ha et ansikt på navnene 

dere hører om!    

De voksne 

De som jobber på avdelingen er: Stine (pedagogisk leder), Mark (pedagogisk leder), Birte 

(Pedagogisk medarbeider) og Dȏ (Pedagogisk medarbeider).  

man. tir. ons. tor. fre. 

  1  2 3 Eventyr-

dag 

6 Tur—Vi 

leiter etter 

sopp 

7  

Stasjoner  

8 Møtedag—lek  

inne og ute 
9 Vetter 

«kick-off» 

10 

Smågrupper  

13 Tur 14 

Stasjoner 

15 Møtedag—

lek  inne og ute 
16  

Smågrupper  

17 

Smågrupper  

20 Samarbeid 

med Bergeland vgs 
21 Tur 22 Møtedag—

lek  inne og ute 
23 

Smågrupper  

24 

Smågrupper  

27 Samarbeid 

med Bergeland vgs 
28 Tur 29 Møtedag—

lek  inne og ute 
30 

Smågrupper  

 

september 2021 
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Plassering av klær 

Alle barna har fått plasser i første etasje. Alt yttertøy skal henge nede også sko og 

lue, votter osv. Regntøy, dress, støvler og vintersko som barna skal ha på ute skal 

henge i garderoben i første etasje. Lue, genser/fleece, og hansker skal legges i 

kassen på plassen i første etasje.  

Det er bare klesskift som skal være oppe. Det sparer mye tid for de voksne hvis 

klærne er på riktig plass og vi slipper å springe opp og ned trappene for mye. 

Vi ønsker at alle, voksne og barn, tar av seg sko i første etasje i barnehagen. Inne-

miljøet til barna blir mye bedre uten sand, søle og våte fotspor i garderoben oppe. 

Det betyr også at det er lettere for oss å bruke garderoben som lekeareal i løpet av 

dagen.  

 

Tursekk 

Vi ønsker at alle har med seg en sekk som barna kan ta med seg på tur. I sek-

ken skal barna ha vannflaske og enkelt skift—for eksempel et par hansker og en 

genser. Vi ser på Naturavdelingen at barna vokser ved å ta ansvar for egen sekk 

og å ikke bli servert av de voksne hele tiden.  

 

Mat 

Nytt for dette barnehageåret er at barna får alle måltider servert i barnehagen. Fro-

kost begynner ca. 08.30 og varer til kl.09.00. Det blir enkel servering med skiver el-

ler knekkebrød og noen få pålegg. Ca. Kl.11 får barna et smøremåltid, med mer ut-

valg og målet at barna smører selv og lærer «bordskikk». Kl. 14 får barna litt frukt 

og et knekkebrød hvis de ønsker det. 

 

Klær 

Winter is coming! Vi bruker mye tid ute og barna trenger varme klær. Det er mange 

barn som ikke har en fleece eller tjukk genser. Barna trenger også votter/hansker 

og skift (spesielt underbukser og bukser). Husk å skrive navn, spesielt i hansker. 

Det er mange barn med «Lyn McQueen» eller «Elsa» sokker, genser og hansker 

og uten navn har vi voksne lite håp om å finne den riktige eieren! 
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Organisering på Regnbuen 

 

Vi har bestemt oss for å prioritere tiden sammen med barna. Denne «gulltida» er fra kl.09.00-

12.00 på mandager, tirsdager, torsdager og fredager. Det skal ikke være møter, ingen voks-

ne «skal bare…» alle skal ha 100% oppmerksomhet på barna. Vi har delt barna i smågrup-

per. Hver gruppe skal ha tilpasset opplegg i forhold til alder. Det gir barna en bedre forutset-

ning for læring og gir også oss voksne en god mulighet å bli veldig godt kjent med barna. 

Gruppene skal vurderes kontinuerlig og vi kommer til å flytte barn mellom gruppene etter be-

hov.  

Dagsrytme 

 

Kl.07.30 – Barnehagen åpner 

Kl.08.30-09.00- frokost (NB. Det er ikke mulighet å spise frokost utenom denne tiden. 

Vennligst ikke kom kl.08.55 og forvent at barnet skal spise frokost i barnehagen) 

Kl.09.15-ca.09.30- Fellessamling, vi deler oss gruppevis. 

Kl.09.15-11.00 – gruppetid (gulltid) 

Kl.11.00 – lunsj  

Kl.14.00 – fruktmåltid  

Kl. 16.30 – Barnehagen stenger 

Ukes rytme 

 

 
 

Som dere ser, begynner vi gruppene mellom kl.09.00 og kl.09.15. Vi setter stor pris på at de-

re kommer i barnehagen til kl.09.00. Hvis dere kommer etter kl.09.30, MÅ dere gi beskjed på 

tekstmelding eller telefon, spesielt på torsdager når vi går på tur og dere risikerer å komme til 

en tom avdeling! 

 

Hvis dere har kommentarer eller spørsmål, ta kontakt med en av oss! 

 

 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

  
Stasjoner. 
Samarbeid med 
Bergeland vgs 
(fra uke 38) 

 
 

  
Turdag 

(fellestur eller 
vi deler barne-
gruppa i to) 

  
Møtedag 

  
Lek ute/ inne 

  
Vettene 
(førskolegruppe) 

 

 Smågrupper 

  

  
Smågrupper 
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September  

 

Vi begynner med smågrupper første uke i september—voksne og barn blir lettere kjent i 

smågrupper og barna har mye læringsutbytte av dette.  Vettene (førskolegruppe) har en 

blanding av turer og skoleforberedende aktiviteter. 

 

I sommer hadde vi god erfaring med å bruke «stasjoner» i aktivitet med barna. På tirsdager 

skal vi ha «stasjonsundervisning» med barna. Barna får 15-20 minutter på hver stasjon, før 

de går videre på neste aktivitet. En voksen skal være med den samme gruppe med barn un-

der hele økten. Stasjon en er «lekestasjon» (vanligvis butikklek, lagepizzalek osv.) der de 

voksne er aktive deltakere i leken og passer på at alle får en rolle og er involvert. Stasjon to 

er en fast lesestasjon med en bok tilpasset gruppens nivå. Stasjon tre, er tegne/

skrivestasjon, med inspirasjon fra månedstema. Den siste stasjonen skal være en 

«forskningsstasjon». Dette kan være forskning med is, vann, mengde, form, farger osv. Førs-

teklasse bruker mye stasjonsundervisning, og derfor blir det også en god skoleforberedelses 

aktivitet. Gratulerer at du har lest gjennom nesten hele månedsbrev! Oppgir kodeord: Lese-

hest til personalet og får gratis morgen kaffe i hele uke 36! 

 

Fra 20. september (uke 38) skal vi inngå et samarbeid med Bergeland vgs. Hver mandag 
(foreløpig) kommer 4 ungdommer. Ungdommene vil bli med på «stasjonsdag» for å gi dem et 
innblikk i barnehagelivet, og for å hjelpe oss å gi barna mest mulig oppmerksomhet. Det er 
strenge smittevernregler for elevene, og de er gjort oppmerksom på taushetsplikt på lik linje 
med de ansatte i barnehagen. Hvis dere har spørsmål om dette, ta kontakt. 

 

På torsdager og fredager, skal vi ha smågrupper. Det betyr at to voksne skal ta hver sin små-

gruppe med barn (fra 2-6 barn per gruppe) og gjøre noe kjekt. Det kan være å jobbe med so-

sialkompetanse, for eksempel å fokusere på å dele, eller å gi ros til andre. Det kan også 

være språktrening (for eksempel, uttale eller å ha fokus på strukturen i språket), matematiske 

aktiviteter (tyngde, telling, osv) eller å spille et spill. Barna som ikke jobber i smågrupper har 

litt friere aktiviteter med de to andre voksne på avdelingen. Alle barn skal være med i en 

«smågruppe» minst en gang i måneden, og vi vurderer behovet kontinuerlig. 

 

 

Ta kontakt hvis dere har spørsmål, vil ha et møte, eller gi ris eller ros! 

 

 

Hovedmål; Fremme det sosiale; støtte barna i leken og sørge for at alle 

barna har en venn på avdelingen 

 

 

 


