
VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 

2021/2022 

Avdeling Øst  

 

 

Kjære barn og foreldre 

Vi ønsker dere alle velkommen til et nytt barnehageår på avdeling Øst. Håper alle 

har hatt en fin sommer og er klar for en ny og spennende høst. I år får vi 7 nye 

barn på avdelingen vår. Dette er Ylva, Julia, Emrik og Jonas fra avdeling Sør, 

Octivia og Emily fra avdeling Vest og Marius som er helt ny her i barnehagen.  

 

Vi er 18 barn på avdelingen vår i år. Vi er allerede kommet godt i gang med nytt 

barnehageår. Vi opplever de nye barna som stadig tryggere i sin nye hverdag på 

stor avdeling. Samtidig ser vi at de andre barna har tatt godt imot de nye, og de 

eldste trives godt i rollen som de største barna i barnehagen.  

 

Vi har 7 førskolebarn på Øst i år. Førskolebarna spiser lunsj på fellesrommet 

sammen med de 10 førskolebarna fra avdeling Nord. Vi er allerede i gang med 

svømmeopplæring. I år blir det også Super Sans for førskolegjengen. Dette går 

ut på å besøke ulike museum i Stavanger. Vi gleder oss! 

 

Personalet på avdeling Øst 

Kine Nielsen – pedagogisk leder 100% 

Katrin Rüger – Barne- og ungdomsarbeider 100% 

Anette Aune – Barnehageassistent 100% 

 

Hverdagen på avdeling Øst 

Vi har som nevnt 18 barn på avdeling i alderen 3-6 år. 

 

Vi kommer til å dele barna mye inn i smågrupper på avdelingen. Dette vil være 

lekegrupper og ulike aktivitetsgrupper, der personalet tilrettelegger for hvert 

enkelt barns utvikling gjennom daglige aktiviteter og rutiner. Dette gjør også at 



vi får bedre anledning til å ta imot de innspillene som barna kommer med, og 

jobbe videre med disse i forhold til tema. 

 

Tastabarnehagene sitt satsningsområde i år er språk og lek. Det blir lagt vekt på 

at barna skal oppleve det å samarbeide med andre barn, ta hensyn til og vise 

omsorg for andre. De voksne på avdelingen skal legge til rette for at alle skal ha 

noen å leke med, og at alle blir inkludert i fellesskapet. Barna skal få medvirke i 

hverdagen sin. De skal få ta ansvar for enkle arbeidsoppgaver som å rydde på 

plass leker og utstyr ute og på avdelingen, og hjelpe til med å dekke på bordet. Vi 

har fokus på språkstimulerende aktiviteter og vi voksne fungerer som forbilder. 

 

Ukeplan på avdeling Øst 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Turdag 

 

 

 

 

Møtedag 

 

Ute og 

innelek 

 

Aktivitet 

inne/ute 

 

 

 

Førskolegruppe 

 

Grupper på 

tvers av 

avdelingene 

 

Aktivitet 

inne/ute 

 

 

 

De 6 førstkommende mandagene vil det være svømmeopplæring for 

førskolegruppen. Da flytter vi turdagen til den dagen det passer best. 

 

Foreldresamarbeid 

Vårt mål er at alle foreldre og barn skal oppleve god kvalitet på 

barnehagetilbudet. For å klare dette er vi helt avhengige av tilbakemeldinger fra 

dere som foreldre. Det kan være i hente- og bringesituasjoner og i 

foreldresamtaler. Alle foreldre/foresatte får tilbud om foreldresamtaler i løpet 

av høsten og våren. Dere kan også spørre om en ekstra foreldresamtale om dere 

føler behov for det. 

 

Det hender at det kan mangle klær og lignende på plassene til barna. Det er et 

ønske fra oss at alle klær merkes med navn, da er det størst sjanse for at 

savnet tøy dukker opp igjen.  



Hjemmesiden 

Vi legger ut all informasjon på hjemmesiden vår: http://www.minbarnehage.no/ 

→ Tastabarnehagene → Eskeland barnehage. Vi anbefaler alle å abonnere på 

nyheter fra den avdelingen barnet ditt skal gå på. Minner «gamle» 

foreldre/foresatte om at dere må abonnere på nytt ved nytt barnehageår. 

Dokumentasjon om barnas hverdag blir lagt ut der, så følg med       

 

Måltider 

Barna har matboks med til frokost. Vi har smøremåltider i barnehagen til lunsj 

og ettermiddagsmat med frukt.  

 

Årsplanen 

Ligger ute på hjemmesiden, under fanen «Våre arbeidsdokumenter». 

 

Planleggingsdager 2021/2022 (barnehagen er da stengt) 
- Onsdag 18. august 2021 

- Fredag 12. november 2021 

- Mandag 03. januar 2022 

- Tirsdag 19. april 2022 

- Den femte planleggingsdagen fastsetter den enkelte barnehage, i samråd 

med samarbeidsutvalget. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minbarnehage.no/


Månedsbrev for august og september 

Tema  

«Bli kjent» 

Den første tiden bruker vi på å bli kjent med hverandre. Vi skal også bli kjent 

med barnehagens rutiner og grenser og barnehagens inne- og utemiljø.  Barna 

skal også bli kjent med sine nye roller i barnehagen. Noen har gått fra å være 

størst på avdelingen til nå å være minst, andre har overtatt rollen som de 

største i barnehagen, og noen er ikke lenger de minste på avdelingen.  

 

I tråd med tema «Bli kjent» vil vi etter hvert legge turdagene våre til dit barna 

bor. Vi opplever at barna synes er veldig kjekt å få vise frem hvor de bor, og at 

de gleder seg til det er sin tur         

 

 

 Mål 
• Bli kjent med barn og voksne på avdelingen 

• Bli kjent med barnehagens rutiner 

 

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er 

viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen»  

(Rammeplan for barnehager) 

 

 

Dere kan nå oss på: 

Mobil Avdeling Øst: 958 53 692 

Mail: kine.nielsen@stavanger.kommune.no 

 

 

 

Vi gleder oss til et nytt, spennende og innholdsrikt barnehageår. Vi håper på at 

det vil bli preget av godt samarbeid, gode opplevelser, mye omsorg, mestring og 

gode vennskap. 

 

Hilsen Katrin, Anette og Kine 

mailto:kine.nielsen@stavanger.kommune.no

