
Velkommen til nytt barnehageår 

på Knøtt! 
 

 15.august startet vi dagen med de 4 som fortsetter på Knøtt. 

Allerede den dagen startet Noah og William. Salma, Sara og Theodor 

begynner mandag om ei uke. Nytt av året er at vi jobber etter en ny 

modell der barna har 5 dagers tilvenning, eller mer. Foreldrene er 

mer tilstede og delaktige i lek og daglige gjøremål. 

Dette året skal det være 10 barn, men foreløpig har 9 fått plass. 

5 barn 2020 – 3 gutter, 2 jenter 

4 barn 2021 – 2 gutter, 2 jenter 

Tilvenningstida er ei tid med mange inntrykk, vi jobber med 

relasjonsbygging og leker for å bli kjent. Av erfaring vet vi at det 

kan være ei utfordrende tid også for de som har gått her ei stund. 

Det er mye forandringer, både i barnegruppa og personalet. 

Vi vet også at det kan være utfordrende for foreldrene – særlig de 

nye. Kanskje barnet gråter når dere skal gå om morgenen og klumpen 

i halsen er ikke langt unna hos mor og far. Vit at det viktigste for oss 

er at barnet deres skal føle seg trygg hos oss.  

Det er viktig med god dialog med dere foreldre om hvordan dere 

opplever barnet. Er det noen som sliter med å komme til barnehagen, 

så er det fint om dere sier det til oss. Det viktigste for oss er at alle 

skal ha det bra og føle seg trygge. 

Når barnet trives vil det leke, være interessert i de andre, lære, le 

m.m. Send gjerne sms eller ring for å høre hvordan det går. Er 

starten litt tøff, så sender vi sms når vi ser det roer seg, slik at 

dere vet. 



Barnehagen er åpen 7.15-16.30 

Det kan være at dørene er blitt låst opp litt før, men vi ønsker at 

dere venter med å komme inn til 7.15 

Minner om å bruke døråpneren når dere skal inn og ut. Dørene tåler 

dårlig å bli dyttet..  

Vi ønsker at dere leser igjen den e-mailen dere fikk med 

velkomstbrev og oppstartsdato. Det var mye informasjon på en gang, 

og nå er informasjonen høyaktuell 😊 

Vi fortsetter med å legge ut bilder på hjemmesiden ca to ganger i 

uken. Husk å abonnere på nyheter for å få melding om nye bilder og 

annen informasjon, slik som månedsbrev, planer, referater fra møter 

m.m.  Bilder har alltid passord. Vi har nylig endret passordet, så spør 

personalet viss du ikke er oppdatert. 

På turdag går vi ca kl 9.30  Kommer dere etter det, og vi har gått, så 

ring oss på mobilen, så kan vi avtale hvor vi skal møtes på turveien. 

Nå i august er det viktigste å være sammen, bli kjent med hverandre 

og rutinene, leke, synge sanger vi kjenner fra før og noen nye? Når vi 

ser at gruppa er klar for det, uti september, så starter vi med 

temaet «Meg selv, kroppen min».  

Håper dere vil trives hos oss 😊 Er det noe dere ønsker annerledes, 

så si ifra – så regner vi med å finne en løsning. 

 

 

Hilsen Karoline, Valentina, Josefine, Sohad og Sissel 

 

 


