
August måned på Svane. 

 

Barn på avdelingen: 

Det ble en rolig start på barnehageåret på avdeling Svane i år. Vi har til sammen 10stk 2 åringer, 9 

som gikk hos oss i fjor og Aksel som kommer fra avdeling And. 

Vi får inn tre ett åringer, som starter utover høsten. Så etter hvert blir vi 13 barn på avdelingen.  

Ansatte på avdelingen: 

Kjersti er pedagogisk leder på dispensasjon. Preben, barn og ungdomsarbeider og Patigul, 

barn og ungdomsarbeider. Celine forsetter hos oss et år til som andre års lærling. Vi jobber 

med å få på plass de andre stillingene da det er vanskelig å få barnehagelærere for tiden i 

Stavanger. Stine og Kristine vil fortsette å være litt vikar hos oss fremover til vi har fått på 

plass alle stillingene.  

Tema arbeid: 

I august og september har vi som tema meg selv i barnehagen. Vi ser at barna trenger litt tid til å 

komme inn i rutiner og «venne» seg til barnehagehverdagen igjen. Vi bruker boken Nora i 

barnehagen i samlingene nå i begynnelsen. Boken handler om Noras barnehagehverdag og er lett 

gjenkjennelig for barna.  

Nøkkelord: Bleie, våt, bad, do, sove, spise, sulten, mat, trøtt, leke, bygge. 

Sanger vi synger: God morgen alle sammen, Her kommer Ole Brum, Alle barna klapper, Bjørnen 

sover, Ro, ro til fiskeskjær, Når trollmor har langt sine 11 små troll…. 

Vi starter nå opp med språk grupper og aktiviteter. Vi har delt barna inn i tre grupper nå, men dette 

kan endre seg når nye barn starter. I gruppene er det 3 og 4 barn. 

Gruppe 1: Aksel, Ola, Sven og Hugo. Preben har ansvaret for denne gruppen. 

Gruppe 2: Nathalie, Ada og Emilie. Celine har ansvaret for denne gruppen. 

Gruppe 3: Kaife, Hedda og Tuva. Kjersti og Patigul har ansvaret for denne gruppen. 

Tur dag på onsdag. 

Onsdag blir det tur dag for gruppe 1 og 2. 

Gruppe 3 vil ha aktiviteter ute og inne på onsdager og etter hvert samarbeide med And om tur og 

lekegrupper denne dagen.  

Bursdager i september: 9. september. Kaife 2 år.  

 

Hilsen Kjersti, Preben, Celine og Patigul. 

  


