
Sommerhilsen fra Hellinga, juni 2022 
 

Dette barnehageåret nærmer seg slutten, og vi vil takke alle for et fint og innholdsrikt år og et godt 

samarbeid gjennom året som har gått. Dette året har også vært preget av pandemien på sitt vis, og vi 

har forståelse for at det også har vært krevende for dere foreldre å måtte forholde dere til stadige 

endringer, mye vikarer og alt annet det har ført med seg. Vi er veldig takknemlige for all tillit dere har 

vist oss, og for alle tilbakemeldinger vi har fått fra dere. 

Som dere tidligere har fått informasjon om, vil vi altså gjøre litt om på avdelingene fra og med 

mandag 20.juni. Barna som skal over på «stor» skal få bli godt kjent på sine nye avdelinger, og 

skolestarterne skal få gode opplevelser sammen. Se tidligere utsendt informasjon om dette, og spør 

dersom noe er uklart!  

Barnehagens sommerfest blir tirsdag 21.juni fra klokken 16.30, og vi gleder oss over at vi endelig kan 

være samlet alle sammen igjen!       Se egen informasjon på barnehagens hjemmeside og oppslag på 

avdelingene, og skriv dere opp på påmeldingslista i garderoben til hver avdeling.  

I uke 27 og 31 er det ferieavvikling for personalet her i barnehagen, og det vil da være noen vikarer 

på avdelingene. Vi skriver hvem som er vikarer på tavla i garderobene når den tid kommer.  

Vi har gjort noen små endringer i personalsammensettingen på avdelingene fra høsten av. Her er en 

oversikt over de ansatte på avdelingene. Pedagogisk leder Eli, og støtteassistentene Nora og Viktoria 

vil bytte mellom flere avdelinger. I tillegg vil vi også ha noen spesialpedagoger på huset, og vi får også 

inn både skoleelever og studenter gjennom året som vil være innom avdelingene.  

 

• Lilla:  

- Sølvi, pedagogisk leder 

- Maren, pedagogisk leder (Mariann 

er vikar for henne frem til hun er 

tilbake fra permisjon i november) 

- Vilde, assistent 

- Mary-Ann, fagarbeider 

 

• Grønn: 

- Snefrid, pedagogisk leder 

- Silje, pedagogisk leder 

- Bozana, fagarbeider 

- Siri, fagarbeider 

 

• Rød: 

- Lene, pedagogisk leder 

- Eli, pedagogisk leder 

- Turid, fagarbeider 

- Cecilie, fagarbeider 

- Victoria, lærling 

- Nora, støtteassistent 

- Viktoria, støtteassistent 

• Blå: 

- Mustafa, pedagogisk leder 

- Eli, pedagogisk leder 

- Janne, fagarbeider 

- Lena, fagarbeider 

- Viktoria, støtteassistent/vikar 

 

• Gul:  

- Kjersti, pedagogisk leder 

- Eli, pedagogisk leder 

- Liv, assistent 

- Sabrina, assistent 

- Nora, støtteassistent 

 

 

 

 

 



  

Vi minner ellers om at vi har planleggingsdag fredag 24.juni og mandag 8.august. Barnehagen er da 

stengt. Resten av datoene for barnehagens planleggingsdager ligger nå ute på hjemmesiden vår, 

under «Planleggingsdager» til høyre på siden.  

Ta gjerne en skikkelig opprydding i barnas hyller før sommerferien! Vintertøy kan tas med hjem, og 

kanskje er noe av skiftetøyet blitt for smått og må byttes ut.  

Vår alles kjære Hannemor går av med pensjon etter sommeren, noe som blir veldig rart for oss alle 

sammen. Hennes siste dag som enhetsleder her blir fredag 19.august. Elin Kjellingland blir ny 

enhetsleder her i Hellinga når den tid kommer. Vi ønsker henne varmt velkommen til oss, og vi gleder 

oss til å bli kjent med henne!       

Vi vil også ønske alle de flotte skolestarterne våre lykke til på veien videre. Det er alltid vemodig å ta 

farvel med et helt årskull, samtidig som det er godt å oppleve at barna er klare for en ny epoke i sine 

liv. 

Riktig god sommer til små og store ønskes fra alle oss her i Hellinga!       

 

 

 

 

 

 


