
Til alle foreldre/foresatte i Sunde/Kvernevik-barnehagene,  

avdeling Skredbakka / Malthaug barnehage. 

 

Velkommen til nytt barnehageår! 

 

Tradisjonstro var tanken at vi skulle ha et felles foreldremøte på hvert bygg tidlig i 

høst.  

På grunn av situasjonen vi befinner oss i, er det utfordrende på nåværende tidspunkt 

å gjennomføre møter og samtidig ivareta hensynet til smittevern  

Gjennom dette skrivet vil vi gi dere nyttig informasjon om barnehagen vår og ser det 

delvis som en erstatning for et fysisk møte.  

 

• Vår barnehage er blitt en del av Sunde/Kvernevik barnehagene.  

• Gerd Tofteland er virksomhetsleder for våre 7 bygg; Kløvereng, Kvernevik, 
Havglimt, Sundelia, Skredbakka, Malthaug og Sunde. 

• Hensikten med sammenslåingen er at det skal gis et likeverdig 
barnehagetilbud til alle barn. Gjennom sammenslåingen står vi sterkere 
sammen for å styrke kompetanse, utviklingsarbeid og kunnskap til 
barnehagens ansatte. Dette vil til syvende sist komme det enkelte barn til 
gode. 

• Vi opplever at dette arbeidet har gått bra, tross korona og alt det medfører, og 
vi er godt i gang med å sette felles standard på følgende områder: 

o Felles årsplan  
o Felles visjon 
o Oppstartsamtaler  
o Hjemmebesøk 
o Felles årshjul og felles pedagogisk plattform for skoleforberedende aktiviteter 
o Felles satsning i forhold til forebyggende mobbeatferd og krenkelser 
o Felles standard i forhold til planleggingsdager, personalmøter, ledermøter, 

avdelingsmøter m.m. 
o Felles planer og rutiner for HMS-arbeid 
o Samarbeid på tvers av bygg  
o Støtte i forhold til ressursbruk, f.eks. vikarbruk 

o Felles hjemmeside, vi oppfordrer dere til å gå inn og abonnere via linken: 

https://www.minbarnehage.no/sundekvernevik/  
 

• I løpet av barnehageåret vil det bli avholdt «Vil vite» samlinger med 5 åringene 
i alle våre bygg. Hensikten med samlingene er at de eldste barna skal få 
kjennskap til vold og seksuelle overgrep gjennom tilpasset, pedagogisk 
tilrettelagt opplegg. Samlingene vil bli gjennomført av kompetente 
pedagogiske ledere som har vært på kurs i forhold til dette tema. Kjente, 

https://www.minbarnehage.no/sundekvernevik/


trygge voksne vil i tillegg delta på samlingene slik at barna vil bli ivaretatt på 
best mulig måte. Foreldre vil bli orientert etter at samlingen er gjennomført. 

           For mer informasjon, https://jegvilvite.no/ 
  

• Alle barnehager skal ha et FAU og et SU. Vi ønsker innspill og engasjement 
fra foreldre og foresatte om barnas hverdag i barnehagen. Informasjon om hva 
deltakelse i FAU og Su innebærer finner dere etter hvert på hjemmesiden vår. 

Det vil om kort tid bli sendt ut en oppfordring til dere om å melde interesse til 

barnehagens FAU – foreldrenes arbeidsutvalg. Hvert bygg skal ha sitt eget 

FAU. Vi trenger en representant og en vararepresentant fra hver avdeling/. 

• Som nevnt er vi avhengig av innspill og engasjement fra foreldre og foresatte 
og vi minner derfor om brukerundersøkelsen som vil bli sendt ut på nyåret. Det 
er verdifullt at dere som foreldre svarer på denne, fordi resultatet av 
undersøkelsen er et viktig verktøy for oss slik at vi kan gi et bedre pedagogisk 
tilbud for alle barn i barnehagen. 

• Det er tidligere gitt tilbud om foreldreveiledning på kveldstid til foreldre i 
Malthaug og Skredbakka. Dette vil tilbudet vil utgå denne høsten, men blir tatt 
opp til ny vurdering til våren. 

 

Vi ber dere ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen eller avdelingsleder om 

dere har spørsmål. 

 

Med hilsen 

Turid Omdal 

avdelingsleder 

 

INFORMASJON FRA AVDELING REKENE 

 

Nå er vi kommet godt i gang med nytt barnehage år!  

Vi har brukt tiden på å komme inn i gode rutiner og på å bli kjent med nye barn og 
voksne. Vi har 4 nye barn på avdelingen i år, men vi ser at alle bruker litt tid på å 
finne tilhørighet og sin plass i gruppa etter sommeren. Vi legger vekt på trygghet og 
det å skape et positivt klima for barna. Vi har faste rutiner gjennom dagen som 
skaper trygghet og forutsigbarhet for barna. Vi har faste samlinger hver dag, og barna 
har faste plasser ved bordet.  

Vi har 17 barn på avdelingen, 9 jenter og 8 gutter. 5 barn født i 2015, 8 barn født i 
2016 og 4 barn i 2017. 

 



• Personalet på Rekene 

Thomas Hauge, pedagogisk leder 100% 

Victoria Peck Skjerpe, pedagogisk leder 40 % 

 Pia Førre, barne- og ungdomsarbeider 90%  

 Lene Johannessen, barne- og ungdomsarbeider 60 % 

 

Dagsrytme: 

07.15:  Barnehagen åpner 

08.30:  Morgensamling og frokost                                                    

09.00: Fokustid (inne og ute lek/grupper)                                                  

10.45: Samlingsstund                                           

11.00:  Lunsj                                                             

11.45: Utelek 

14.00: Frukt måltid  

14.30: Ute/inne lek  

16.30: Barnehagen stenger                                                           

 

  

                 

• Samling. Vi har ulike typer samlinger, små grupper og hele barnegruppen. Målet er at 
alle blir sett, gi kunnskap om ulike temaer, øve opp konsentrasjonen, vente på tur, 
fellesskap, medvirkning, positiv opplevelse, språktrening, lytte til andre, og ta ordet 
selv.  
 

• Rutiner på hygiene. Vi vasker hendene når vi kommer til barnehagen, før måltid og 
etter toalettbesøk og når vi har vært ute og lekt.  Få barn på badet om gangen. En 
voksen som hjelper til. 

 

• Måltid. Vi vektlegger å ha en god stemning under måltidet. Rundt bordet ser alle 

hverandre godt, og barna opplever seg som en del av fellesskapet. Her formidles også 

gode bordvaner og holdninger. Målet er at alle barna skal bli inkludert i fellesskapet 

og i samtalen. Barna skal øve seg på å lytte til hverandre og slippe andre til i 

samtalen. 



 

• Av og påkledning. Få barn om gangen i garderoben. Vi gir ros og motiverer barna. 

Mål: Språktrening – barna lærer ord og begreper knyttet til kropp og klær, trene på å 

kle av og på seg selv, skape trygghet og omsorg slik at dette blir en god opplevelse, 

mestringsfølelse, hjelpe hverandre. 

 

• Lek inne. Vi deler barna inn i mindre grupper sammen med en voksen. Noen ganger 

får barna velge, andre ganger er det den voksne som velger grupper og aktivitet. Vi 

skal være til stede, veilede og observere leken. Vi skal ha fokus på god 

kommunikasjon, trygghet og samspill mellom barn-barn og barn-voksen. Leken skal 

være lystbetont og en positiv opplevelse for barnet. Vi har fokus på å bygge 

relasjoner innad i gruppen, og barna får trening i å vente på tur og i å inkludere 

hverandre i fellesskapet. «VI» fellesskapet, at vi er sammen om noe. Leken er også 

viktig for utviklingen av språket. 

 

 

• Lek ute. Tilstedeværende voksne, som observerer og har oversikt over hva som 

foregår i leken. Målet er at barna skal oppleve mestring og læring gjennom kroppslig 

lek, og bruke grunnleggende grovmotoriske bevegelser. Ulik type lek, samspill og 

kommunikasjon. 

 

• Åh…har du «bare» lekt i dag? All læring i barnehagen skjer gjennom leken. Barna 

lærer om seg selv og andre gjennom leken. De skal lære seg sosial kompetanse, og 

utvikle seg som selvstendige individer. De skal lære seg empati, se at noen er lei seg, 

trøste andre, gi tilbake leker, dele og være gode med hverandre.  

 

 

• Vennskap. Alle skal ha en venn. Vi må være gode rollemodeller for hvordan vi skal 

være mot hverandre. Være tydelige på hva som ikke er greit, og lære barna gode 

strategier for samspill. Vi skal støtte, oppmuntre og hjelpe barna til å håndtere 

konflikter, og lære barna å trøste hverandre. 

 

• Livsglede. Vi skal ha et positivt klima på avdelingen preget av humor og glede. Vi skal 

le, tulle og tøyse, og vi skal ha det kjekt sammen. 

 

 

• Medvirkning – Vi ønsker at barna skal få lov til å være med på å påvirke og ha 

medbestemmelse i hverdagen. Det handler om å ta barna på alvor, og lytte til deres 

ønsker og behov. Vi kan lage prosjekter og planer ut ifra hva vi vet barna er opptatt 

av eller liker. Hvor skal vi gå på tur? Hva vil du leke med? Hvilke sanger skal vi synge? 

Stoppe opp og undre oss i hverdagen sammen med barna. 

• Planer og aktiviteter. Turer, samlinger, aldersinndelte grupper, formingsaktiviteter, 

instrumentsamling, hinderløype, minirøris (dans/bevegelser til musikk), ruskendag (vi 



rydder inne/ute i barnehagen), ikke planlagte aktiviteter. Vi må ha rom for å endre 

planer underveis. 

 

• Rammeplan for barnehagen. Vi tar utgangspunkt i fagområdene i Rammeplanen når 

vi lager våre planer. 

 

 

• Progresjon. Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og 

oppleve fremgang. Personalet skal følge opp og utvide det barna allerede er opptatt 

av, planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barna, 

bidra til at barna får mestringsopplevelse og samtidig har noe å strekke seg etter. 

 

• Tema for høsten: «I mine sko»         

Temaet omhandler meg selv og familien, kroppen min, vennskap, ulike følelser, 

sansene, likheter og ulikheter, filosofi og undring. Frem til nå har vi tatt for oss ulike 

kroppsdeler. Vi har vært eller skal gå på tur og se hvor alle bor. Vi har laget 

håndavtrykk til «vennskapsbilde». Vi har sanger og rim/regler knyttet til temaene vi 

jobber med. Akkurat nå går det mye i «de bena, de bena» og «hvis dine ører henger 

ned». Den nye «bli med» sangen/dansen er også veldig populær for tiden. 

Her er oversikt over tema hele året: 

Måned  Tema   

September  Meg selv  

Oktober  Likhet og ulikhet (FN dag)  

November  Sanser   

Desember  Jul (filosofi og undring)  

Januar  Sanser og følelser  

Februar, Mars og April Mat og helse og fysisk 

aktivitet 

 

Mai  Natur og miljø   

 

                                                                                                                        

• Foreldresamarbeid. Det er viktig med god kommunikasjon mellom barnehagen og 

foreldre. Vi gjennomfører foreldresamtaler 2 ganger årlig, høst og vår. Hvis dere har 

behov for noe utover dette kan dere ta kontakt med pedagogisk leder. 

 

• Følg med på hjemmesiden for oppdaterte retningslinjer for smittevern. 

 

• Valg av FAU. Vi trenger en representant + en vara til FAU fra vår avdeling og ønsker at 

dere melder deres interesse til pedagogisk leder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


