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Velkommen til barnehageåret 2022/23 

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

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. Johanne, Thelma og Markus har «flyttet opp» fra Svalene. Vi 

har også 7 «nye» barn som har begynt hos oss: Birk, Amelia, Hammude, Malia, Hümeyra, Elvi-

ra og Yasminah. Velkommen alle sammen!    

De voksne 

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

(Pedagogisk medarbeider) og Shanze (fagarbeider). Vi har også Hege (utfører) og Zerah 

(arbeidstrening) på toppen av grunnbemanningen, og det er vi veldig glade for! 
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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 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 servert havregryn med fritt 

valg av rosin, solsikkekjerner, chiafrø, gresskarkjerner, (litt) syltetøy og melk. For de 

som ikke liker «musli» blir det enkel servering med skiver eller knekkebrød og noen 

få pålegg. Ca. kl.11 får barna et smøremåltid, med mer utvalg og målet at barna 

smører selv og lærer «bordskikk». Kl. 14 får barna litt frukt og et knekkebrød. Vi har 

mål å ha et varmmåltid hver uke, men vi vil at dette er en del av det pedagogiske 

arbeidet og ikke går på bekostning av pedagogikken. 

 

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 åpnes 

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! 

Mark: mark.hamer@stavanger.kommune.no 

Therese: therese.sahr@stavanger.kommune.no  

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

  
Tur 

 
 

  
Bergeland 
Møtedag 

  
Storhaughallen 
eller Stasjoner 

  
Vettene 
(førskolegruppe) 

 

 Grupper på tvers 

  

  
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. 

 

Mandag er turdag! Vi planlegger å dele barna i to grupper—4&5-åringer, og 3-åringer som 
drar på hver sin tur. Målet er at gruppene spiser på tur og kommer tilbake mellom kl.12 og 
kl.13. Vi skal dra hovedsakelig til skog og mark i nærområdet, men vi skal også til lekeplas-
ser, byen og andre mål. Ved spesielle anledninger eller sykdom blant de voksne, drar vi sam-
let. 

Fra uke 37 skal vi inngå et samarbeid med Bergeland vgs. Hver tirsdag kommer 5 ungdom-
mer for å oppleve hverdagen på Regnbuen. Ungdommene vil bli med på «møtedagen» som 
gir oss ekstra hender på avdelingen og samtidig gir studentene et innblikk i barnehagelivet. 
Studentene er gjort oppmerksom på taushetsplikt på lik linje med de ansatte i barnehagen og 
har politiattest. Hvis dere har spørsmål om dette, ta kontakt. 

På onsdager 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 under 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/

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

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

vi ser at barna trenger det, skal vi bytte ut en stasjon med en  «fysisk aktivitet» stasjon (yoga, 

hinderløp, dans osv). Førsteklasse bruker mye stasjonsundervisning, og derfor blir det også 

en god skoleforberedelses aktivitet. Ca. hver tredje uke har vi tilgang til Storhaughallen, og 

da skal vi dra med hele avdelingen. 

På torsdager begynner vi med «grupper på tvers». Vi var godt i gang med gruppene før 

pandemien satte stopper for det, og nå er vi klar til å begynne igjen. Det er viktig for barna å 

bli kjent på tvers av avdelinger, spesielt for Vettene (førskolegruppen). Barna fra Natur og 

Regnbuen skal ha felles aktiviteter med jevnaldrende. Informasjonen om opplegget kommer, 

men det blir en blanding av lek, eventyr og tur. 

På fredager skal vi ha smågrupper. Det betyr at to voksne skal ta hver sin smågruppe med 

barn (fra 2-6 barn per gruppe). Aktivitetene i smågruppene kan være å jobbe med sosialkom-

petanse, for eksempel å fokusere på å dele, eller å gi ros til andre. Det kan også være språk-

trening (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 


