
Velkommen til et nytt barnehageår  

på avdeling Sør 2021/2022 
Kjære barn og foreldre 

Vi ønsker velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle har hatt en fin sommer og er klar for 
en ny og spennende høst. I år får vi 8 nye barn på avdeling Sør, i tillegg til de 4 minste fra 
2020-2021. Velkommen! 

 

Nedenfor er en liten presentasjon av personalet på avdelingen: 

Personalet på Sør: 

Anett Arstein Nornes 

- Pedagogisk leder 100%  

- Ferdig utdannet i 1997 ved høgskolen i Nesna 

- Jobbet i Eskeland siden 1997 
 

Mariann Sandanger 

- Barnehagelærer 100% 

- Ferdig utdannet i 2020 ved Universitet i Stavanger. 

- Jobbet i Eskeland siden august 2021 

-  

Tsehai Gebretatious 

- Assistent 100 %. 

- Jobbet i Eskeland siden 2006. 

 

Halime Demirbas 

- Barne- og ungdomsarbeider 100 %. 

- Jobbet i Eskeland siden 2008. 

 

Silje Olsen Sande 

- Utfører av spesialpedagogisk hjelp. 

- Jobber 40% på avd. Sør og 40% på avd. Nord. 

 

Barna på Sør: 

Vi har 12 barn på avdeling i alderen 1-3 år 

Vi deler barna inn i mindre grupper etter alder og utvikling. Disse gruppene har personal som 
tilrettelegger for hver enkelt barns utvikling gjennom daglige aktiviteter og rutiner. Dette 



gjør også at vi får bedre kapasitet til å se de impulsene barna kommer med, og jobbe videre 
med disse i forhold til tema. 

 
Vi ønsker et godt sosialt miljø på avdelingen. 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 

gruppen. Barna skal medvirke i hverdagen, 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.   

 

 

 

 

 

Ukeplan på Sør: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vi leker/leser i 
smågrupper på 
avdelingen 

 

 

Samling 

Temabasert 
aktivitet på 
avdelingen 

 

 

Samling 

Turdag 

 

 

 
 

Samling ute 

Temabasert 
aktivitet på 
avdelingen 

 

 

Samling 

Temabasert 
aktivitet på 
avdelingen, 
eventuelt 
fellessamling på 
huset 

Samling 

 
Foreldresamarbeid 

Målet vårt 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 dere får de tilbake.  

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 

 

http://www.minbarnehage.no/


avdelingen barnet ditt skal gå på. Minner «gamle» foreldre/foresatte om at dere må 
abonnere på nytt ved nytt barnehageår. 

Dokumentasjon om barnas hverdag lagt ut der, men også hengt opp på avdelingen.  

Dette brevet kommer ut i papirform og på hjemmesiden under fanen; «Avdeling Sør». Fra og 
med oktober måned blir månedsbrevene kun lagt ut på vår hjemmeside. 

 

Måltider: 

Barna har matboks med til frokost. Vi har smøremåltider i barnehagen til lunsj og 
ettermiddagsmat med frukt. En dag i uken har vi havregrøt til lunsj. Matpenger, kr 350,- 
legges til på barnehageregningen hver måned. 

 

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. Dato er ennå ikke satt. 

 

 

Månedsbrev for august og september 

Tema: Bli kjent 
Den første tiden bruker vi på å bli kjent med hverandre, bli kjent med barnehagens rutiner 
og grenser og barnehagens inne- og utemiljø.  
  

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) 
 

Årets tema i Tastabarnehagene er lek og språk. Alt vi skal jobbe med vil kunne knyttes opp 

mot dette. Vi starter med «Meg selv» og vår identitet. Vi skal bli godt kjent med hverandre, 

og kommer til å bruke «Boken om …» der vi får bli mer kjent med barna, hva de liker og 

familien. Vi håper derfor at dere kan lage disse ferdige så snart det lar seg gjøre og levere de 

til oss. De vil bli laminert og brukt aktivt i disse første ukene.  

Vi bruker aktivt sanger, bøker og bok-/eventyrkofferter i vår opplegg. 

 

 

Viktige datoer i august og september:  
• Hanna og Viljar begynner 16. august 

• Thor og Live begynner 19. august 

• Sofie og Zion begynner 24. august 

• Ida begynner 1. september 

• Trolig foreldremøte 16. september. Nærmere info kommer. 

 

 

Dere kan nå oss på: 

Mobil Avd. SØR: 911 50 646 

Mail:  anett.arstein@stavanger.kommune.no, 

mariann.sandanger@stavanger.kommune.no 

 
 

Hilsen Halime, Tsehai, Silje, Mariann, og Anett ☺ 

mailto:anett.arstein@stavanger.kommune.no

