MÅNEDSBREV SEPTEMBER – SKILPADDENE
Vi er i gang med barnehageåret 2020/2021. Vi ønsker nye og gamle barn og foreldre
velkommen til ett nytt barnehageår. Dette året vil Skilpaddene bestå av 18 barn. Vi har 8
barn som skal delta i skoleklubb detter året, 8 fireåringer og to treåringer.
Personalet på skilpaddene i år er:
•

Gudny

100 % pedagogisk leder

•

Annette

100 % barnehageassistent

•

Linn

100 % barne- og ungdomsarbeider

•

Ann Kathrin

Utøver fra ressurssenteret for styrket barnehage tilbud

•

Lise

Utøver fra ressurssenteret for styrket barnehage tilbud

•

Farhan

onsdag, torsdag og fredag
barne- og ungdomsarbeider elev/praksis

I august har vi hatt fokus på å komme tilbake til rutinene våre igjen etter sommerferien. Vi
har ønsker Nikolai, og hans familie velkommen til Skilpaddene og Husebøstykket barnehage.
Linn har også begynt på Skilpaddene. Hun jobbet tidligere på Trestubben, så vi kjenner
henne godt fra før. Vi ønsker henne velkommen. Vi et også glad for å få Lise med på
avdelingen. Lise jobber i ressurssenteret for styrket barnehagetilbud og er innom hos oss alle
dager utenom fredag. Farhan fortsetter i praksis hos oss tre dager i uken. Det er vi veldig
glad for.

Nå i september vil vi gradvis komme i gang med faste aktiviteter, skoleklubb og grupper.
Mandager blir det turdag for alle på Skilpaddene. Vi vil da dra på turer i nærmiljøet og til
Trollskogen. Foreløpig får vi, grunnet koronarestriksjoner, ikke reise med kollektivtransport.
Vi kan dermed ikke reise med buss på turer ut av bydelen. Tirsdager er det skoleklubb for
førskolegruppen fra kl. 0930-1200. 3 og 4 åringer har lekegrupper/språkgrupper på i
barnehagen på tirsdager. Onsdager er satt av til gym i «bomberommet» på Hundvåg skole.
«Bombå» er desverre koronastengt inntil videre. Vi har avtalt med Hundvåg skole at vi får

beholde vår tid på onsdager når de starter opp med utlån av gymrommet igjen. Frem til da
vil vi dra på turer, eller ha fysisk aktivitet i barnehagen. Torsdager er det turdag for
skoleklubben fra kl. 0930-ca 1330. 3 og 4 åringene har temadag på torsdager. I september
starter de med tema om farger. Fredag er kosedag på Skilpaddene. Da finner vi på noe som
vi synes er ekstra gøy. Det kan være ansiktmaling, kino, disco eller noe annet. Barna er med å
bestemme hva vi skal gjøre denne dagen. Ukesplan legges ut på hjemmesiden til
barnehagen, under fanen Skilpaddene. Det vil komme egen plan for Skoleklubben. Den blir
lagt ut under fanen Skoleklubb på barnehagens hjemmeside.
Vi venter enda på avklaring om hvordan det blir med svømming for skoleklubben i disse
koronatider.
Det vil bli arrangert foreldremøte avdelingsvis denne høsten. Mer informasjon kommer
senere.
Uke 38 er nasjonal brannvernuke. Vi lærer oss litt om brannvern og blir bedre kjent med
brannbamsen Bjørnis!
Barnehagen fortsetter med matpakker inntil vi får ny beskjed. Husk nok mat til tre måltider
(om barnet spiser frokost i barnehagen). Er du usikker på hvordan det ligger an med
matpakken, snakk med personalet på avdelingen.
Finværet er på hell. Nå snur vi mot høst. Det er viktig å følge med på om barnet ditt har nok
ekstra skift, fleece/ull og regntøy/dress nå når høsten er på vei.
Skilpaddene ønsker å legge ut litt bilder fra uken som har gått hver fredag. Bildene fra
barnehagehverdagen er alltid av barn i aktiviteter, og alltid i gruppe. Vi starter med dette så
fort vi har mottatt alle samtykkeskjemaene som ble delt ut nå i september.

Dagsrytme på Skilpaddene:
Kl. 0700

Barnehagen åpner

Kl. 0800

Frokost –

Vi oppfordrer alle som ønsker å spise frokost i barnehagen til

å være i barnehagen til kl. 0800. Det er vanskelig å få tatt ordentlig imot
barna som kommer i tiden vi serverer frokost.

Kl. 0930

Vi starter dagens aktiviteter, grupper, skoleklubb og turer.

Kl. 1100

Lunsjmåltid

Kl. 1200

Do/Stell og lek inne/ute

Kl. 1400

Ettermiddagsmåltid , frukt/yoghurt

Kl. 1430

Lek inne/ute

Kl. 1630

Barnehagen stenger

Vi opplever at det er mange som leverer barn under frokostmåltidet. Vi ønsker å kunne møte
alle barn i garderoben om morgenen, samtidig gi de barna som spiser et godt og rolig måltid.
Men under frokosten blir det urolige for de barna som spiser når voksne reiser seg og går til
og fra bordet. Vi oppfordrer alle som ønsker å spise frokost i barnehagen å komme til kl.
0800 da frokosten starter. Om dere velger å levere under måltidet, ønsker vi at dere selv
setter barnet til bordet og tar farvel der. Frokosten er ferdig ca. kl. 0830. Vi håper på
forståelse for dette.

Praktisk informasjon:
•

Nå i september fikk alle utdelt informasjonsskriv og samtykkeskjema. Fint om alle kan
fylle dette ut og returnere dette til avdelingen så snart som mulig. Også barn som
gikk på avdelingen forrige barnehageår må fylle ut nytt samtykkeskjema for
barnehageåret 2020/2021.

•

Det er viktig å merke klær. Det er mange barn på avdelingen og ikke lett å holde
kontroll over klær som ikke er merket.

•

Skilpaddene ønsker ikke medbrakte leker i barnehagen.

•

Det er viktig å ha nok ekstratøy på plassen. Det regner mye i vår region, og tørre barn
leker bedre en våte. Når det er tomt for ekstratøy/bleier henger vi opp en post-it lapp
på plassen til barnet med beskjed om hva som mangler.

•

Dersom deres barn har fri eller ikke kan komme i barnehagen av ulike grunner er det
fint om avdelingen får beskjed om dette innen kl. 0930. Det er også viktig at barna er
i barnehagen innen kl. 0930. Da starter dagen aktiviteter/turer o.l. Telefonnummeret
til skilpaddene er: 957 68 210.

Viktige datoer i september
•

Uke 38 er brannvernuke. Vi har ett barnehageopplegg med brannbamsen Bjørnis, og
det blir brannøvelse denne uken.

Bursdager i september
1. september

Matteo 4 år!

o Bursdagsbarnet får bursdagskrone, bursdagssamling og får velge mellom smootie og
fruktsalat til kos på avdelingen. Alle får bursdagskort og ballong fra avdelingen til å ta
med seg hjem. Nå når er på gult nivå i forhold til smitte og har utvidede
smittevernstiltak i barnehagen blir det ikke servert noe mat i barnehagen. Vi har da
valgt å servere innpakket ispinne til alle barn i forbindelse med bursdagsfeiring.

Er det noe dere lurer på eller ønsker å melde tilbake til oss, både ris og ros, ikke nøl med å ta
kontakt med noen av oss på avdelingen.

Hilsen
Gudny

Annette

Linn

Farhan

Ann Kathrin

Lise

