
 

Avdeling Løå 2022/2023 

Kjære barn og foreldre! 

Vi ønsker velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle har hatt en fin sommer. 

Nye barn på Løå: 

Fra Nauste: Vilja, Carmen, Adam & Thomas 

Fra Fyret: Tiril, Tuva & Andrea 

Nye voksne på Løå: 

Rikke Nielsen som er vår nye lærling.  

 

Personalet på Løå: 

Anne Sjuve 

- Pedagogisk leder 100 %  

- Ferdig utdannet i 1994 ved universitet i Stavanger 

- Videreutdanning i flerkulturell forståelse 

- Jobbet i Vardeneset barnehage siden 2001 

Guri Mikkelsen 

- Barne- og ungdomsarbeider 100 % 

- Jobbet i Vardeneset barnehage siden 1987 

- Ansvar for lærling (Rikke) 

 

Lena Molund 

- Assistent 80%.  

- Vikar på Nauste siden desember 2015. Fast stilling fra 1/8-16. 

- Begynner tredje året på barnehagelærer utdannelse desentralisert. Er 

derfor vekke en del pga skole/praksis. 

 

Rikke Nielsen  

- Første års lærling 

Guzalnur Mehet 

- Vikar når Lena er på skolen og i praksis 

Marit Tjølsen  

- Er noen timer i uken frem til 24/9 



Barna på Løå: 

Vi har 18 barn på avdeling i alderen 3- 6 år. 10 gutter og 8 jenter. 

2017: Marie, Omar, Matheo og Torjus. (skolegruppa) 

2018: Liam, Karoline, Lucia, Niko, Ayaz, Dawid og Felix. (blå gruppe) 

2019: Adam, Carmen, Thomas, Vilja, Andrea, Tuva og Tiril. (blå gruppe) 

 

Ukeplan på Løå 

 

Informasjon 

Hjemmesiden: minbarnehage.no Tastabarnehagene- Vardeneset- Løå 

Vi legger ut all informasjon på hjemmesiden vår. Vi forventer at alle abonnerer 

på nyheter fra den avdelingen barnet ditt skal gå på, forsiden og FAU.  

Husk: Alle må inn å abonnere på nytt hvert år. 

Passordet er: sykkel2022 

Dette brevet kommer ut i papirform. Fra og med oktober måned blir 

månedsbrevene lagt ut på vår hjemmeside.  

Måltider: 

Vi serverer frokost fra kl.08.30-ca 09.00.  

Lunsj ca.kl.11.30 

Frukt/mat ca.kl.14.30 

Smøremåltider mandag, tirsdag, onsdag &torsdag 

Hver fredag lager vi noe godt til lunsj. For eksempel: suppe, salat, pasta og pizza. 

Ellers så kan matlaging være en aktivitet i gruppe tiden. 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Vi leker/leser 

i smågrupper 

 

 

Blå gruppe 3 & 

4 år aktivitet 

inne  

Skolegruppe 

 

Turdag for 

blå gruppe. 

Skolegruppe 

 

Turdag for 

skolegruppa  

Blå aktivitet 

inne 

Brannøvelse 

siste i mnd. 

Fredagsdisko/ 

fellessamling. 

Vi lager noe 

godt til lunsj. 



Klær 

Alle barn skal ha minst et ekstraskift på plassen i den innerste garderoben. De 

skal ha regntøy, støvler, og når det er behov, en utedress som henger i 

barnehagen.  

Dere må skrive tydelig navn i regntøy, votter støvler og dress.  

Uteklær skal tas hjem for vask ved behov. Husk klær etter vær☺. Det er veldig 

trangt i garderoben så dere foreldre må være med å holde orden. Det er ikke 

plass til flere sett med regntøy, sko og støvler osv. Vi ønsker at dere bruker 

støvlestativet til støvlene. Plassene er merket. 

Drikkeflasker 

Alle må ha med egne drikkeflasker med navn på. Dere tar de med hjem, når de 

må vaskes, for eksempel hver fredag. Det skal kun være vann på flaskene. 

Oppmøte 

Barna må være i barnehagen til kl.09.30. Kommer barnet senere så er det lurt å 

gi beskjed, eller høre om det passer. Opplegg, turer osv begynner ca. kl.09.30. 

Foreldremøte 

Det blir foreldremøte onsdag 14/9 kl.18.30-20.00. Den siste halv timen er satt 

av til skolegruppa sine foreldre. (mer info kommer) 

Foreldresamtaler 

Det vil bli satt opp foreldresamtaler i november. Hvis noen ønsker å ha før det, 

tar dere kontakt med Anne. 

Hvis foresatte til de nye barna på Løå ønsker en oppstartsamtale så avtales det 

med Anne. 

Årsplan 

Vi har en felles årsplan for Tasta barnehagen. 

Den blir lagt ut på hjemmesiden. 
 

Planleggingsdager: 

- 17.august 

- 17& 18 november 

- 2. januar 

- 11. april 

 

  



Kontakt oss på Løå: 

Mobil: 95919582 

Mail: anne.sjuve@stavanger.kommune.no 

 

Plan for august og september 
 

Årets tema er «I dyrenes rike». Gjennom bøker og eventyr gjør vi oss kjent 

med forskjellige dyr som finnes i virkeligheten og i fantasien. Vi har valgt å ta 

utgangspunkt i noen bøker vi vet barna liker, er litt spennende, appellerer til 

fantasien og som de kan lære av. 

 

Fokusområde vårt er lek og språk. Dette blir to viktige elementer i hvordan vi 

jobber gjennom hele dagen.  

 

Disse to månedene bruker vi på å bli kjent med hverandre, rutiner, regler og 

grenser. 

Vi blir kjent med rommene på avdelingen, formingsrommet, hjørnet og gymsalen. 

Vi er gang med tilvenning av de «nye» barna fra Nauste og Fyret.  Det går veldig 

fint så langt.  

 

I september skal vi fordype oss i boka «Gruffalo». Vi skal blant 

annet lese, dramatisere ha formingsaktiviteter, lære fakta, og 

synge. Det vil vise godt igjen på avdelingen etter hvert hva vi 

jobber med.  

Barna skal ha mulighet til å leke seg gjennom historien på deres 

måte og premisser. Vi voksne legger til rette for gode leke 

områder. 

 

Hver måned har avdelingene noen felles sanger, regler, farge og en motorisk 

aktivitet som vi jobber litt ekstra med.  

 

Skolegruppa 

I år skal vi ha skolegruppe sammen med de eldste på Fjøset.  

Det blir 4 barn fra Løå og 6 barn fra Fjøset. Anne og Ceu har ansvar for denne 

gruppen.  

Vi er sammen 3 dager i uken. En av dagene er vi på tur. Ellers jobber vi med tema 

mailto:anne.sjuve@stavanger.kommune.no


og skoleforberedende aktiviteter. 

Vi har meldt oss på svømming på Vardeneset skole. Har ikke fått bekreftet når 

det blir enda. 

Vi er med på Supersans(museumsopplegg). 

SUPERSANS er et prisbelønnet formidlingsprogram i to varianter, for elever i forsterka/tilrettelagte 

avdelinger i skolen og for førskolegrupper i barnehagen. Vi har laget et faglig løp der gruppene 

besøker flere museum i Stavanger gjennom et helt skoleår. 

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. 

Første besøk blir 30/8 kl.11.00 på Stavanger museum (kulturhistorisk) 

  

Bursdag:  

2/8 Felix 4 år 

12/8 Matheo 5 år 

13/8 Lucia 4 år 

15/9 Tuva 3 år 

29/9 Karoline fyller 4 år 

 

 

 

Bursdagene blir feiret med en samling hvor barnet bestemmer om de vil sende opp 

«raketter» eller blåse opp ballonger, hvilket eventyr som skal fortelles og en bursdagslek. Vi 

pynter lunsjbordet med duk, fint glass, tallerken og serviett. Barnet får med seg hjem en 

plakat med bilder fra dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Månedens felles: 

  

Sang: 

• Er du veldig glad og vet det 

• Tommelfinger 

• Mikkel rev 

• Gikk en tur på stien 

Rim og regler: 

• Ormen den lange 

• Epler og pærer 
 
 

Eventyr/historie/bok:  

• Gruffalo 

 

fokusord:  

• Rev, slange, mus, ugle, skog, hule & 

sti 

Farge:  

• Grønn/Brun 
 

 

Motorisk aktivitet: 

• Hoppe  

• Gruffalo dans 

• Bli med dansen 
 

 

Covid-19 (Korona) informasjon: 

- Vi er på grønt nivå 

- Vi kan være sammen med de andre avdelingene både inne og ute 

- Alle vasker hender når de kommer i barnehagen 

-  Ønskelig at barna fortsatt blir levert i ytter- garderoben 

- Vi skal være hjemme når vi er syke 

 

Hilsen Guri, Lena, Rikke og Anne 


