
 
Nå er vi snart kommet til juni og sommerferien er rett rundt hjørne for mange. 

Det blir færre barn og voksne på avdelingen, (det skal alltid være minst en av oss faste, kjente voksne på 

avdelingen i sommeren) og vi vil “gire ned” det meste av prosjekt-arbeid og andre faste planer. Det blir mer 

spontane turer og aktiviteter fremover. Sommer, insekt, blomster og overgang til stor avdeling, vil være i fokus. 

Vi voksne på Troll vil takke for et utrolig kjekt og innholdsrikt år sammen med barna deres, og dere som 

foreldre. Det har gitt oss svært mye å få være sammen med denne flotte gjengen dette året. Det er alltid 

vemodig når sommeren nærmer seg og vi må innstille oss på å ta farvel med noen av trollungene våre, og gode, 

flinke Lena vår. Men de er heldigvis ikke så langt vekke, og vi håper virkelig at de får tid å komme ned for å gi oss 

noen gode klemmer som vi har blitt vant til. I år blir de som skal begynne på Revehiet heldige og får ekstra 

trygghet med seg på stor avdeling, for fra høsten av skal Mohammed jobbe på Revehiet. Vi ønsker alle lykke til 

videre. Vi håper at Olivia og Linde, som skal begynne i nye barnehager, ikke glemmer oss og etter at de har 

funnet seg til rette og blitt trygge i den nye barnehagen, kommer på besøk. Vi kommer til å savne dere masse  

Viktige datoer: 

08.06. Sommeravslutning for hele barnehagen (mer info. Kommer) 

15.06. Avslutning på avdelingen, for de ungene og voksne som slutter på Troll. 

28.06.Rikke blir 2 år HURRA!! 

03.07.  Olivia blir 3 år HURRA!! 

19.07.  Elmira blir3 år HURRA!! 

29.07.  Martin blir 3 år HURRA!! 

08.08.  Lena blir 20 år HURRA!! 

12.08. Lyder blir 3 år   HURRA!! 

12.08. Lily blir 3 år HURRA!! 

29.08.  Linde blir 3 år HURRA!! 

I begynnelse av juni er det tid for utviklingssamtalene for de eldste ungene. Dere som har lyst til å ha samtalen 

kan ta kontakt med Mohammed eller meg så finner vi en tid sammen. 

Fra høsten av blir vi 12 barn på avdelingen. (Den siste, 12.plassen er ikke fylt enda). Det blir 7 nye barn som skal 

begynne i august. I det nye barnehageåret på Troll blir det 6 barn som er født i 2020 og 5 barn som er født i 

2021. Fem gutter og seks jenter. Ser ut som det blir en aldeles fantastisk gjeng igjen. Voksne på avdelinger blir: 

Barnehagelærer /pedagogisk leder Sung Hakha;  Barne - og ungdomsarbeider: Renato Gutierrez; 

Barnehageassistent: Nina Tufte Lunde og meg (Zana).Jeg går tilbake i min stilling som Barne- og 

ungdomsarbeider. 

GOD SOMMER og GOD FERIE til både små og store!!! ☺ 

Gode klemmer fra Nina, Renato, Roman ,Lena, Mohammed og Zana 

 


