Skattkammeret- August 2020
Tlf: 51741163/40710473

Uke Mandag
17.
34
Planleggingsdag Barnehagen er
stengt!

35

24.
Turdag

36

31.
Bursdagsfeiring
for Olivia 4 år!!:)
(30.08)

Tirsdag
18.
VELKOMMEN
TILBAKE:)

Onsdag
19.
Bursdagsfeiring
for Liam og
Øystein 4 år!!:)
(08.08 og
11.08)

Torsdag
20.
Bursdagsfeiring
for Daria 4 år og
Lea 5 år!!:)
(01.08 og 12.08)

Fredag
21
Turdag

25.
Lekegrupper og
eventyr

26.
Turdag

27.
Turdag

28.
Lekegrupper og spill

Grunnbemanningen på skattkammeret:

Månedens bønn

•

Maia Rosså – Pedagogisk leder(90%)

•

Kristina Vargervik – Barnehagelærer(100%)

•

Reidun Rettedal – Assistent(80%)

•

Yordanos Tekle – Fagarbeider(100%)

Kjære Gud, jeg har det godt

•

Bente-May – Assistent(man, ons, tors)

Takk for alt som jeg har fått.

•

Linda – Assistent(kl.9-13 man, tirs,tors,fre)

Du er god, du holder av meg
Kjære Gud, gå aldri fra meg
Pass på liten og på stor
Gud bevarer far og mor,

Som dere ser har vi fått inn tre nye kjekke
medarbeidere dette åre. Vi ønsker Kristina,
Bente-May og Linda hjertelig velkommen til
avdelingen vår.
Vedlagt ligger bilder av de ansatte:)

Og alle barn på jord.
Amen.

Hei alle barn og foreldre på skatt, og velkommen til et nytt barnehageår. Vi håper at
alle har hatt en fin og minneverdig sommerferie sammen med deres kjære. Nå er vi på
avdelingen veldig klare for å skape nye kjekke minner her!! :)
I august kommer vi til å ha fokus på å gå oss inn i barnehagehverdagen igjen, og hente
fram de gode relasjonene. Vi skal feire en fin gjeng med bursdagsbarn, leke og kose oss
med ulike aktiviter. Inn i det nye barnehageåret tar vi med oss noen gode erfaringer fra
corona-perioden, og har derfor lagt til noen ekstra turdager i planene den første måneden.
Når vi er på tur opplever vi stor trivsel og ro i barnegruppa, med mindre konflikter og
bedre lek. For de som kan være skeptiske i forkant av turer oppfordrer vi foresatte til
god forberedelse og oppmuntring. Trygg dem også gjerne på at de som har behov får ha
en voksenhånd, og snakk gjerne om alt det kjekke vi ser og finner på tur:) Ikke vær
redde for å ta kontakt med oss dersom dere har behov for å lufte ting vedrørende deres
barn!
Praktisk informasjon:
➢ I forhold til coronasituasjonen er vi fortsatt i gul sone, som betyr at vi
fortsetter med de smittetiltakene som var gjeldende før dere gikk på ferie:
- -Åpningstid kl.07:00-15:30 med brukstid på inntil 8 timer.
- Avdelingen fungerer som en kohort
-Unngå trengsel i garderobe
- Matpakke bringes med
➢ Barnegruppen på skattkammeret forblir den samme dette året, bestående av
totalt 26 barn i alderen 3-5 år.
Pedagogiske opplegg baseres ut i fra temaer i de ulike fagområdene. I september vil vi
starte med et prosjekt som strekker seg over 3 mnd. Dere vil da få et hefte, istedenfor
mnd.planer okt-nov. Det kommer likevel en oversikt over den faste ukerytmen vår, med
tilleggsdatoer for spesielle anledninger, slik at dere har mulighet til å forberede barna på
hva de ulike dagene inneholder. Førskoleopplegget for de eldste starter i september, mer
info. kommer.
Klær i barnehagen
I gul sone er det åpnet opp for mulighet til å la tøy og sko ligge inne i garderobeskapene
igjen. Vi er likevel mye ute så det er viktig at dere kler etter været. Vi anbefaler å ha to
sett med skift liggende inni skapet til enhver tid(husk å følg med og fyll på!). Inne
garderobeskapene henger en oversikt over hvilke plagg som skal være på plass. Vi

oppfordrer dere til å bruke hyllene til skiftet, da dette gjør det enkelt å finne fram.
Bager, poser og sekker med veldig mye innhold er vanskeligere og finne fram i samt at
det ofte tyter ut, slik at dørene ikke går igjen. På forhånd tusen takk!:)
Husk!
· Gi beskjed dersom barnet skal hentes av andre enn foresatte.
· Gi beskjed innen kl.08:00 dersom barnet ikke kommer i barnehagen, eller hvis dere
kommer etter kl.09:30.
. Hold dere oppdatert på informasjon fra barnehagen.

Hilsen Maia, Kristina, Yordanos, Reidun, Linda og Bente-May:)

Personalet på skattkammeret 2020

Maia – Pedagogisk leder

Reidun - Assisten

Linda - Assistent

Kristina - Barnehagelærer

Yordanos - Fagarbeider

Bente –May - Assistent

