FORELDREMØTE HØSTEN 2020

Skilpaddene ønsker velkommen til nytt barnehageår. Ekstra velkommen til Nikolai og hans
familie som er nye på Skilpaddene denne høsten. I år er det 18 barn på Skilpaddene denne
høsten. Det er 8 førskolebarn (født -15), 8 fireåringer (født -16) og treåringer (født -17).

Personalet består av:
Gudny

Pedagogisk leder

Annette

Barnehageassistent

Linn

Barne- og ungdomsarbeider

Farhan

Barne- og ungdomsarbeider elev i praksis tre dager i uken.

Ann Kathrin

Utøver fra Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

Lise

Utøver fra Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud

Sadyia/Hayat Flerspråklige assistenter

Dagsrytme:
Kl. 0700

Barnehagen åpner

Kl. 0800

Frokost i barnehagen

Kl. 0930

Dagens aktiviteter starter

Kl. 1100

Lunsj

Kl. 1200

Lek inne/ute

Kl.1400

Fruktmåltid

Kl 1630

Barnehagen stenger

Vi ønsker at de som skal spise frokost i barnehagen er møtt innen frokosten starter kl. 0800.
Frokosten er ferdig ca. kl. 0830. Det blir veldig urolig når barn blir levert under frokosten.
Barna blir også urolige da de voksne går fra bordet for å følge barn inn eller til å vinke i
vinduet. Håper på forståelse for dette.
Vi har enda medbrakte matpakker. Pass på at det er nok mat til alle måltidene. Vi oppfordrer
til sunne matpakker som gir energi nok til en lang barnehagedag med mye aktivitet. Husk
vannflaske.
Alle må være møtt i barnehagen innen kl. 0930. Da starter aktiviteter og turer. Gi beskjed i
forkant om du vet at du kommer senere.

Ukesplan

Vi bruker ikke månedsplan, men en ukesplan. Denne ligger på Skilpaddene sin hjemmeside.
Blir det endringer, endres denne på nett. Den henger også i garderoben.

Mandager går vi på tur. Vi prøver å dra så ofte som mulig til Trollskogen. Husk gode klær,
regntøy, fleece/Ull, hansker/vanter og nok skiftetøy om vi blir våte. Husk å merke alle klær
med navn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tirdager er det grupper for 3 og 4 åringene. De har da språkgruppe og lekegrupper.
Skoleklubb
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdager er satt av til fysisk aktivitet. Vi har ikke mulighet til å bruke bomberommet/gymsal
på Hundvåg skole inntil videre pga korona situasjonen. Vi har vært i dialog med skolen, og de
vil gi oss mulighet til å bruke rommet igjen så fort situasjonen tillater det.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torsdag er det Temadag for 3 og 4 åringer. Nå har de jobbet med eventyret om spøkelsene
som skiftet farge. Skoleklubb
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fredag er kosedag på Skilpaddene. Vi prøver å gjøre noe ekstra gøy. Barna blir med å
bestemmer hva vi skal gjøre. Vi har kanskje disco, BliME dansing, ansiktsmaling eller kino.
Linn har også ett spennende eksperiment i samling hver fredag!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skoleklubben er hver tirsdag og torsdag. På tirsdager har vi strukturerte skoleforberedendeaktiviteter sammen med førskolebarna på Trestubben. På torsdager tar vi
aktiviteter med oss ut på tur. Skoleklubben har egen hjemmeside og halvårsplan. Se
Husebøstykket og Skoleklubben på barnehagens hjemmeside.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra slutten av oktober, og syv onsdager skal skoleklubben ha svømming (vanntilvenning) på
Roaldsøy skole (Alle har fått eget skriv). Kurset er i regi av Stavanger svømmeklubb. Alle må
ha med svømmetøy, badehette og håndkle. De som ikke har med, kan ikke bli med på

svømming den dagen. Prøv å ikke pakke mye annet i bagen. Det er mange barn i garderoben,
og ganske kaotisk til tider. Det er ikke lett å passe på masse småsaker fra sekken. Barna
trenger ikke badering/flyteringer o.l. Husk å merke badetøy/håndkle. Vi tar buss, og går over
Bjørnøybrua/Roaldsøybrua til skolen. Vi er tilbake i barnehagen kl. 1430.

Vi markerer bursdager i barnehagen med bursdagskrone, samling, sang, raketter og fest!
Bursdagsbarnet bestemmer om det vil ha smoothie eller fruktsalat. I matboksperioden spiser
vi is (en og en innpakket).

Alle må lever inn nytt samtykkeskjema for at vi kan bruke bilder som dokumentasjon både
på avdelingen og på hjemmesiden til Skilpaddene. Vi mangler enda noen. Vi kan ikke legge ut
bilder av barn før vi har fått inn alle samtykkeskjemaene.

