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Det er endelig klart for oppstart av smurfegruppen!  

Første smurfesamling vil være TORSDAG 1. SEPTEMBER  

I år er vi 12 smurfer, hvor 4 barn kommer fra Huldra og 8 barn kommer fra Draugen. Det har vært 

mange spørsmål helt siden sommerferien om når vi skal begynne, så det er tydelig at det er en spent 

gjeng som er klar for å sette i gang forberedelsen på å bli skolestartere!  

 

De ansatte som skal følge smurfegruppen gjennom året er: 

Mariell Jacobsen  Greta Røed    Kari Anne Kalberg Jensen 
Ped.leder på Huldra  Barnehageassistent på Draugen  Utfører på Huldra og Draugen 

 

På de aller første smurfesamlingene vil målet være å bli kjent med hverandre som førskolegruppe, 

snakke om forventninger og hva det vil si å være en del av smurfegjengen. Videre i høst vil vi ha stort 

fokus på selvstendighet, trafikksikkerhet, sosial kompetanse, språk og begreper samt begynnende 

forståelse for antall, rom og form. 

 Smurfene skal tilbringe tid sammen og ha opplegg før lunsj, og alltid spise lunsj sammen på de 

oppsatte dagene. Per nå er mandag og torsdag satt opp som faste smurfedager, men med noen 

unntak da Supersans og svømming kan lande på andre dager. 

 

Svømming: Det har vært spørsmål om når/om vi skal starte med svømming, og vi har søkt og 

meldt oss på, men arrangørene skulle komme tilbake med mer info om oppstart etter høstferien.  

 

Vi har meldt oss på   som arrangeres av Stavanger Museum, og det vil være 

samlinger/ekskursjoner ca 1 gang i måneden.  

Den første ekskursjonen til Stavanger Museum er 20. September. Den første utstillingen vi skal 

besøke heter «fra Hulda til Hijab» og handler om tekstiler og nasjonaldrakter.  

Hentet fra Stavanger Museum sine sider: 

«Hvert besøk legges opp som en trigger for sansene. Målet er at vi sammen lytter, ser, føler, lukter og 

smaker oss gjennom alle museene våre. 

Supersans omtales gjerne som den sansen som overtar dersom man har mistet en annen. Men det kan 

også bety at man har sans for noe. I MUST har vi supersans for de besøkende. Vi liker å formidle våre 

fagområder, våre hus, historier om både mennesker og natur og gjenstander fra ulike tidsperioder. 

Denne formidlingen kan vi gjøre på flere måter. I tilbudet Supersans har vi valgt å gjøre dette gjennom 

et sanseperspektiv.» 

 

VI GLEDER OSS!!  



 


