GRØNNPOSTEN

OKTOBER-NOVEMBER 2018

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GRØNN
Så er vi i gang med et helt nytt barnehageår! Veldig kjekt å treffe «gamle» og «nye»
barn - og selvfølgelig også dere foreldre - etter en varm og flott og lang sommer!
Det begynner 6 nye barn på Grønn i høst, og barnegruppa vil etter hvert telle 12 barn
når alle er kommet på plass i løpet av oktober; hele 10 gutter og 2 jenter på avdelingen.

Vi som jobber på Grønn dette året er:

NINA

SOLVEIG

Pedagogisk leder

Assistent

VIVIAN
Assistent

CAROLINE
Fagarbeider

MARIT ELIN
Pedagogisk leder

Vi er også så heldige at vi har Grete hos oss på avdelingen i tillegg til
grunnbemanningen! Veldig god hjelp med en ekstra voksen i oppstarten.
Grete jobber stort sett hver dag fra 08.30 – 16.00.

Evaluering av forrige periode:
Vi opplever at august og september har vært gode for både nye og gamle barn og
voksne på avdelingen. Vi opplever at dere foreldre gjør en fantastisk innsats sammen
med oss, for at barnet ditt skal få en god overgang fra hjemmet til en ny hverdag i
barnehagen. Vi har i de ukene som har gått, lært barna å kjenne. De har blitt trygge
på oss nye voksne, og vi begynner å se konturene av hvilken fantastisk gjeng vi har
sammen med oss.
Barnegruppa består dette året av flest gutter, og har en aktiv hverdag. Vi har
samarbeidet med Blå onsdager og fredager. Her er de eldste barna på Grønn,
sammen med de yngste barna på Blå. Dette vil vi fortsette med den neste perioden.
Arbeidet med trivsel og samhold vil fortsette også neste periode.

HENRIK HAR STARTET HOS OSS 1.OKTOBER, VELKOMMEN TIL HAN OG HANS
FAMILIE
TEMA: Mangfold og respekt for hverandre
Mål for perioden:
Barna skal få kjennskap til alle sine familier
Smake på mat fra ulike land som er representert i avdelingen
Barna skal få kjennskap til noen ord på hvert språk vi har representert
Barna skal få kjennskap til tallene 1-2-3 på de ulike språkene

Tiltak:
Presenterer «Huset mitt» for hele barnegruppa
Vise flagget til alle land vi har representert
Lage mat fra de ulike land hver fredag
Personalet innhenter hos foreldrene hva dette er på de ulike språkene: kopp, bil og
stol, og tallene 1-2 og 3

Garderobe og byttetøy:
Barna må ha regntøy og utedress, støvler og sko i barnehagen. Tøfler eller sandaler til
innebruk. I det store skapet i gangen utenfor Grønn har hvert barn en korg til skift.
Sjekk byttekorgene med jevne mellomrom og se etter om det er noe barnet trenger.
Det må være fullt skift fra innerst til ytterst, gjerne flere bodyer / strømpebukser og
sokker som oftest blir våte. Når vi ser at noe mangler, så sender vi en SMS om dette.

Måltider:
Frokost: Mellom kl. 07.30 og 08.00 dersom barnet skal spise i barnehagen. Blir barnet
levert etter frokosttid, regner vi med at barnet har spist hjemme før dere kommer.
Ønsker dere at barnet skal spise frokost i barnehagen, må dere ta med egen matboks.
Formiddagsmat kl 10.30. Da dekker vi bordet og barna får prøve å smøre maten sin
selv. De får hjelp etter behov, og får selv bestemme hva de vil ha på maten sin. Vi har
godt utvalg og variert pålegg, ferskt brød og knekkebrød. Vann eller melk som drikke.
Ettermiddagsmat kl 13.30. Brød, knekkebrød, frukt og drikke. Vi spiser inne eller ute.
Baking / Varmt måltid: En gang i uken disponerer vi kjøkkenet og da lager vi middag,
suppe eller kanskje vi baker rundstykker eller lager noe annet godt. Vi begynner ikke
med varmt måltid før etter at alle barna er trygge og vi kan avsette personalressurser
til matlaging og forberedelser.

Bleieskift og toalett:
Barna må ha med bleier i barnehagen. Hvert barn har sin egen plass på hylla over
vaskerenna på badet til bleiene sine, merket med navn. Vi sender SMS når det
begynner å bli tomt i hylla. Lista på badet viser når barnet fikk ny bleie eller var på
toalettet. Kluter kjøper vi inn i barnehagen, så dette trenger dere ikke å ta med.

Annen praktisk informasjon:
•

Åpningstiden i barnehagen er fra klokken 07.00 - 16.30, max 9 timer pr dag.

• Ring eller send oss en melding når barnet er syk eller har fri av andre årsaker.
Barn med feber og / eller dårlig almenntilstand kan ikke være i barnehagen.

• Sjekk byttetøykorga innimellom. Trenger barnet mer byttetøy?
Tenk fra innerst til ytterst. Husk å variere klær etter årstid og vær!

• Merk alle klær med barnets navn. Et par bokstaver med merketusj er helt greit.
Det hjelper oss å holde orden i klærne, og det øker også sjansen for at det som
evt. måtte bli borte kommer til rette igjen. Vi har merketusj til låns på Grønn!

• Bruk hjemmesidene våre - og følg oss gjerne på Facebook!
• Ikke vær redd for å spørre oss om noe, eller for å komme med tilbakemeldinger,
enten det måtte være ris eller ros. Husk at vi er her for dere og barna deres.

• Vi er tilgjengelige på direkte telefon 466 37 895.
Vi gleder oss til et nytt barnehageår!

Hilsen alle på GRØNN:
Nina, Solveig, Vivian, Grete, Caroline & Marit Elin

