
Månedsbrev august, GUL avdeling  
Da var august godt i gang, og vi håper at alle har hatt en fin sommerferie! Vi er klare for å ta fatt på et 

nytt barnehageår sammen med både nye og «gamle» barn på avdelingen.  

Pr. i dag er vi 17 barn på Gul avdeling – seks barn født i 2017, syv barn født i 2018, og fire barn født i 

2019. 

De ansatte på Gul dette året er;  

- Kjersti – pedagogisk leder/fagleder. Er 80% på avdelingen. 

- Eli – pedagogisk leder, er 40 % på Gul (torsdager og fredager)  

- Liv – assistent, 100% 

- Sabrina – assistent, 100% 

- Nora – støtteassistent 

- Linda - spesialpedagog. 

Hovedfokuset vårt nå i august og september er tilvenning. Barna skal bli godt kjent både med 

hverandre og oss voksne, og de skal få tid til å bli vant med rutinene våre. Vi vil fortsette med det 

samme fokuset vi har hatt på vennskap og sosial kompetanse. Alle skal få opplevelsen av å føle seg 

inkludert, sett og betydningsfull, og samtidig lære hvordan man er en god venn for andre. Som 

tidligere kommer vi også til å dele inn i grupper, for å legge best mulig til rette for god lek og gode 

relasjoner.   

Vi kommer også til å fortsette fokuset vi hadde før sommeren på redusering av støynivået på 

avdelingen. Glade barn lager mye lyd, og målt i desibel kan barn bråke mer enn både motorsager, 

helikoptre og boring i betong. Derfor er små ører ofte slitne når dagen er over. Mye lyd og støy, både 

i barnehagen og på fritiden, kan føre til øresus og til og med varig nedsatt hørsel hos barna. Vi vil 

bruke et materiell fra Hørselshemmedes Landsforbund som heter «Skriketrollet». Skriketrollet elsker 

å være med på alt som skjer i barnehagen, men han liker ikke bråk. Når det blir for høy lyd endrer 

han farge fra grønn til rød, og da må vi sammen hjelpe han å bli grønn igjen. Det er fint om også dere 

hjelper oss med å bevisstgjøre barna på lydnivået hjemme, og snakker med dem om hvor viktig det 

er å passe på ørene sine. Dere kan lese mer om materiellet vi bruker på: 

https://www.godlydibarnehagen.no/  

Litt praktisk info: 

• På morgenene starter vi dagen på Lilla og Grønn, og barna som kommer før 07.30 møter her. 

Ønsker dere at barna skal spise frokost i barnehagen, har dere med ekstra niste til dette. Ca. 

07.30 går vi over på «stor» fløy. Det vil variere litt når vi går inn på avdelingen, men om vi 

ikke er på Gul når dere kommer etter 07.30, finner dere oss på Rød/Blå. 

 

• Når det gjelder mat i barnehagen vil vi servere mat til ett måltid mandager og onsdager. De 

resterende dagene må barna ha med niste nok til to måltider + evt. frokost. Vi ønsker også at 

dere har med en frukt hver dag, som vi deler opp til et felles fruktfat på ettermiddagen. 

Maten vi serverer her i barnehagen er ulike varmretter, foreløpig rullerer vi mellom 

fiskeburgere med grønnsaker, kyllingkjøttboller med pasta, tomatsaus og grønnsaker, wraps 

med fiskepinner og grønnsaker, og havregrøt med frukt. Menyen kan endre seg noe etter 

hvert. Se ellers tidligere utsendt skriv om matserveringen i barnehagen.  

https://www.godlydibarnehagen.no/


• Husk å sjekke at barna har nok skiftetøy her i barnehagen, samt regntøy, støvler og noe 

varmt tøy til å ha under på litt kjøligere dager. På dager med sol må barna være smurt med 

solkrem når de kommer om morgenen, og de bør ha en solkrem liggende i barnehagen så vi 

kan smøre en gang til i løpet av dagen. 

 

• Vi har hvilestund for 2019- og 2018 barna hver ettermiddag (noen ganger ønsker 

skolestarterne å være med også). Vi ser at mange ønsker å ha et kosedyr når de hviler, og vi 

har ikke nok kosedyr her til alle. Dersom barnet ditt ønsker å ha kosedyr i hvilestund kan dere 

gjerne legge et i kassa som står i garderoben, slik at vi har det tilgjengelig her. Husk å skrive 

navn på.  

 

• Vi vil legge ut dagbokposter i «Min barnehage»-appen, med litt info om hva vi har gjort i 

løpet av dagen. Dette for at dere skal ha et utgangspunkt for å samtale med barna deres om 

barnehagedagen. Det er også viktig at alle har logget seg på i appen, og at dere går inn og 

registrerer de samtykkene som ligger der inne, slik at vi vet om barnet deres kan være med 

på bilder.  

 

• Vi vil ha turdager på fredager fremover. Det er viktig at vi får beskjed dersom barnet deres 

kommer etter 09.30, sånn at vi kan avtale hvor vi skal møtes.  

 

• Minner også om at dere må abonnere på hjemmesiden på nytt hvert barnehageår. 

Månedsbrev og annen viktig info blir lagt ut der. Gå inn 

på https://www.minbarnehage.no/hellingabhg, og finn «abonnér på nyheter» på høyre side. 

Skriv inn e-post adressen, og kryss av på at dere vil abonnere på forsiden og Gul avdeling, 

evt. flere dersom dere ønsker det.  

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe! Vi gleder oss masse til et nytt og innholdsrikt år sammen med 

barna deres!       

Hilsen oss på Gul, v/Kjersti 

 
 

 

Vi har høstet tomater og agurker fra kjøkkenhagen vår       

https://www.minbarnehage.no/hellingabhg

