
Velkommen til et nytt barnehageår alle sammen. 

 

Siden mars har det vært en annerledes tid for alle, vi gjør det vi kan for at barnehagedagen skal 

oppleves så vanlig som mulig for barna. Det ser ut som de fleste av oss nå har vent oss til «den nye 

normalen» hvor vi ikke lenger kan være sammen med alle vi ønsker. Som alltid har vi i fokus hva som 

er til barnas beste, et fang og en kos er fremdeles viktig selv om vi er på gult nivå når det gjelder 

smittevern. En avdeling regnes som en kohort, og to kohorter kan samarbeide, fortrinnsvis ute. Fra 

nå av blir det levering inne.  

I høst har det begynt syv nye barn, tre som er født i 2019 og fire som er født 2018. Så nå er vi 10 

jenter og 3 gutter på Svane. Tilvenningsperioden sammen med foreldrene er over, men det vil ta noe 

lenger tid før den nye hverdagen føles helt trygg. Vi gjør som vi pleier hver høst, jobber med å gode 

og rolige overganger fra ulike situasjoner, er trygge og varme voksne som ser hvert enkelt barn og 

hva deres behov er. Tilvenningsmodellen vi følger gjør at vi etter relativt kort tid kjenner barna 

ganske godt.  Vi er sammen med dere når vi blir kjent med barna, dere gir oss masse informasjon og 

vi ser samspillet mellom foreldre og barn. For oss som jobber i barnehagen er det av stor verdi. I 

«gamledager» snakket vi om innkjøring, du kan kjøre inn en motor, men du kan ikke kjøre inn et 

barn. Barn trenger trygghet og tid for å finne seg til rette i den nye hverdagen sin. Barna som begynte 

i fjor får også en endring i hverdagen sin, nye barn og foreldre kommer, og de som i fjor var de gode 

lekekameratene har nå begynt på stor avdeling.  

Fremover vil vi legge ut hva vi har om i samlinger, hvilke bøker som leses og sanger som synges. En av 

de sangene vi kanskje synger oftest for tiden er vaskehender- sangen, melodien er «Bjørnen sover». 

 

Vaske hender  

mine venner  

vann og såpe på  

vekk med alt det slemme  

tommel ikke glemme  

Før du spiser, når du griser, og har vært på do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legger ved noen små øyeblikk fra hverdagen vår her i barnehagen. Vi ønsker bla. at barna får erfare 

mestring, vennskap og felles opplevelser. 

    

 

Informasjon: 

• Når barna blir syke og må være hjemme, send oss en SMS eller ring, sender dere SMS, er det 

fint om dere skriver hva barnet er sykt med. Gult nivå vil gjøre at dere må holde barna 

hjemme oftere enn i en verden uten virus. Vi har full forståelse for at dette kan skape 

utfordringer for dere, men vi er avhengig av at dere følger reglene som gjelder akkurat nå. 

Barnehagesjefen oppfordrer foreldre til å gi beskjed hvis barnet skal ha fri, blir hentet 

tidligere eller senere enn vanlig, for oss er dette informasjon som gjør at vi kan legge til rette 

for alle barna på best mulig måte. 

• Personalsituasjonen er som følger, alle er på plass! I tillegg kommer Anne Maren fra 

Ressurssenteret til å være noe hos oss, når det kommer til hvordan hun skal jobbe er det 

fremdeles ikke helt avklart. 

• Oppfordrer alle til å abonnere på hjemmesiden til barnehagen, både på forsiden og gjeldene 

avdeling. https://www.minbarnehage.no/madla 

• Det vil bli hengt opp tidspunkt for oppstartssamtaler for de nye barna og foreldresamtaler for 

de gamle på døren i garderoben.  

• Som dere vet, så tilbyr nå barnehagen mat til alle måltider igjen, men vi ønsker at dere 

fortsetter å ta med egne drikkeflasker til barna, flaskene MÅ være merket med navn, det 

samme SKAL alle tutter også være!  

 

 

Hilsen Siw, Heidi, Kjersti, Malin, Preben, Anne Maren og Anne       

https://www.minbarnehage.no/madla

