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VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 

 

Vi er nå i gang med det nye barnehageåret og her kommer litt informasjon. Vi sender ut dette 

nyhetsbrevet ca en gang i måneden der vi oppsummerer måneden som har gått og informerer om 

det vi skal gjøre fremover. Organiseringen av uka på Storeblink er litt annerledes denne høsten, og 

det er derfor ekstra viktig at dere foreldre følger godt med på beskjeder og i kalenderen på Mykid. Vi 

ønsker at dere skriver inn på mykid om barnet tar fri/er syk eller kommer senere på dagen. Frokosten 

begynner kl 0900. Lunsj ca kl 1200 og fruktmåltid ca kl 1400.  

 

Storeblink består nå av 20 barn. 5 barn født i 2017, 11 barn født i 2018 og 4 barn født i 2019. Vi har 

en bemanning på 4 voksne.  

Stine: pedagogisk leder og montessoripedagog. 

Eli Kristin: pedagogisk leder og montessoripedagog.  

Gøril: Montessoripedagog. 

Lise: Barne og ungdomsarbeider. (Går ut i permisjon i løpet av september) 

Eli Birgit: Montessoripedagog.  

 

Barnehagens telefonnummer er: 47 63 82 85. 

 

AUGUST OG SEPTEMBER 

De første månedene i barnehageåret er fokuset vårt at alle skal finne seg til rette i gruppa og venne 

seg på rutinene våre. Dette gjelder både nye og gamle barn. I montessoripedagogikken bruker vi mye 

begrepene harmoni og høflighet, samt det å ta vare på miljøet. Vi bruker mye tid i begynnelsen av et 

barnehageår på dette. Barna lærer seg å bære brett, stol, tallerkener med mat på osv. De øver på å 

rulle matte, hvordan vi rydder i hyllene etter oss og tar vare på tingene vi har i barnehagen. Vi øver 

også på hvordan vi går forbi andre barn som jobber med noe på et bord eller en matte uten å tråkke 



over dem. Vennskap og hvordan vi behandler mennesker rundt oss er også viktig gjennom hele året. 

Vi snakker om at alle i barnehagen kan være venner og at alle kan få bli med å leke.  

I august og september er det naturlig å ha tema sanking og høsting av naturen rundt oss. Vi plukker 

sopp og bær og smaker på dette. Går på tur i nærområdet og ser hva vi finner.  

 

UTEGRUPPER 

Som dere kanskje har sett på Mykid så har vi delt barna inn i grupper. Vi er mange barn på storeblink 

i år og dette er for å kunne dele oss litt opp. Utegruppene kommer til å ha små prosjekter ute på 

formiddagen. Vi voksne bytter på hvem som har ansvaret.  

 

 

VIKTIG INFORMASJON  

- Vi ønsker at barna har en egen tursekk hengende i barnehagen. (med et lite sitteunderlag 

inni) 

- Dere foreldre har ansvaret for å vaske vannflaska til deres barn. Det blir sikkel og matrester i 

flaskene og vi har opplevd flere ganger at det blir mugg i dem dersom de ikke vaskes 

ordentlig. Ta de med hjem til vask og FYLL DEM HVER DAG. Sett flaska i den røde kassa i 

gangen.  

- Vask hender før dere kommer inn på avdelingen på morgenen.  

- Dere foreldre er velkomne inn på avdelingen om dere ønsker å se hva vi gjør.   

 

 

ORGANISERING AV KLÆR OG GARDEROBE 

- Vi er opptatt av at barna skal få lære og øve seg på å bli selvstendig i påkledning. Dermed er 

det viktig at barnas klær er tilgjengelig for dem.  

- HVER MORGEN må dere legge frem klærne barna trenger i skapet i fingarderoben. (Tilpasset 

været) 

- Det skal ALLTID være tilgjengelig lue, buff, votter og støvler i barnehagen. Uansett årstid. 

Oppe på bakken her blåser det mye og været skifter fort.  



- Pass på at det finnes nok skiftetøy. Dette gjelder både inne og utetøy. Noen dager er vi ute 

hele dagen og andre dager går vi inn og ut flere ganger. Det er derfor viktig at barna har 

yttertøy de kan bruke dersom de andre klærne har blitt våte. Barnehagen har IKKE låneklær.  

- På ettermiddagen må dere sette sko på skohylla og støvler på støvvelstativet. Sjekk at gulvet 

er ryddig under plassen til ditt barn.  

- ALT skal merkes med navn.  

- Ta med vått tøy hjem til tørk. Sjekk stativet når dere henter.  

 

 

Ønsker dere en fin august og september. Spør gjerne om dere lurer på noe. 

Hilsen fra 

Gøril, Lise, Eli Birgit, Stine, Eli Kristin 


