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Oppsummering: Sommeren 2022 
Det har vært en innholdsrik sommer her i barnehagen med kjekke ukes temaer og gode 
ekskursjoner til både museer og by-øyer! Som vanlig har vi måtte ta farvel med årets 
smurfer, noe som alltid er litt rart og trist, men samtidig noe så stort og spennende for de 
som nå blir 1. klassinger! 
 Det har også vært en sommer som har bydd på endringer, og personalgruppen her på 
Huldra er delvis fornyet + vi er heldige å få masse barn inn til oss fra både Sleipner og Troll! 
 Så nå er vi klare for nytt barnehageår!  
 

Litt info 

Personalgruppen på Huldra vil bestå av: 
 
Mariell Jacobsen  Else Brit Bjørnsen  Torhild Dommersnes 
Pedagogisk leder   Barnehageassistent  Barnehageassistent 
 
I tillegg vil Samira fortsatt være hos oss en gang i uken, og Karianne vil også være hos oss 
noen timer i uken, så her er mange kjente fjes som gleder seg til å ta imot dere.  
 
 
Smurfegruppe 2022/2023 
Det er tid for en ny smurfegjeng, og vi har allerede hørt at dette er noe det gledes stort til! 
Det blir en smurfegruppe på til sammen 12 barn fra Huldra og Draugen, og Mariell har 
ansvar for årets smurfegruppe. Mer info om oppstart av og innhold i smurfegruppen 
kommer! 
 
 
Tema og mål for august 
Resten av måneden vil fokuset være på felleskapet, og vil i stor grad bestå av å bli kjent med 
hverandre, og ikke minst: trygge på hverandre. Med mange nye «små» som nå er klare for å 
bli «store» er det viktig med trygge og gode rammer for å skape gode relasjoner mellom 
små, store, voksne og barn.  
 
«Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 
personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.» Fra Rammeplanen 
 

Videre skal vi smått begynne å introdusere temaet Hakkebakkeskogen og Thorbjørn 
Egners verden som vi skal jobbe med i år. Dette er et tema mange kjenner til og vi gleder 

oss til å bruke det i det pedagogiske arbeidet.  


