GRØNNPOSTEN

AUGUST-SEPTEMBER 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

Pedagogisk leder

SOLVEIG
Assistent

VIVIAN
Assistent

CAROLINE
Fagarbeider

MARIT ELIN
Pedagogisk leder

Caroline jobber for Marit Elin fredager. Hun er vikar 3 uker nå når Vivian har ferie og ellers ved behov.

Vi er også så heldige at vi har Grethe hos oss på avdelingen i tillegg til
grunnbemanningen! Veldig god hjelp med en ekstra voksen i oppstarten.
Grethe jobber stort sett hver dag fra 09.00 – 16.30.

Oppstartsperioden august og september:
Mål for perioden: Trivsel, tilhørighet, trygghet for både barn, foreldre og ansatte.
De første ukene er det aller viktigste å bli kjent med hverandre; både store og små.
Alle skal få tid til å finne sin plass i sitt tempo og føle seg trygge, sett og ivaretatt.
Gamle venner møtes igjen - og nye vennskap skal dannes. Vi prioriterer det å være på
golvet sammen med barna; leke, tøyse og synge. Vi vil ha hyggelige måltider, der vi
koser oss rundt bordet med mat og prat. Humor, latter og glede er viktig. Vi skal også
ha rikelig tid til kos og omsorg. Mange av barna skal sove i løpet av dagen, og det er
også noe man skal venne seg til. «Ting tar tid» - og det er derfor viktigere enn noe
annet at vi setter av nettopp TID til å innarbeide gode rutiner og skape trygge barn.

Som foreldre / foresatte er dere alltid velkommen til å ringe for å høre hvordan det
går med barnet i løpet av dagen. Barnehagestart er nok minst like spennende for dere
foreldrene som for barna.
Hvert barn har sin egen tilknytningsperson som tar seg spesielt av ham eller henne den
første tiden. Det er godt å slippe å bli kjent med så mange nye mennesker på en gang.
De fleste barna klarer denne tilvenningen uten for store vansker, og blir også fort
kjent med og knyttet til de andre voksne. Dette er fint og praktisk dersom barnet sin
tilknytningsperson skulle bli syk eller være borte av andre årsaker. Alle ansatte har et
like stort ansvar for hvert enkelt av barna på avdelingen. Vi er mange som ser barnet
ditt; som er «pålogget», tilstedeværende – og som leker, hjelper og trøster!
Etter hvert som tilvenningsperioden for de minste barna er tilbakelagt, vil vi begynne
med månedsplan og faste aktiviteter gjennom uken; samlingsstunder, tur, lekegrupper,
språkgrupper, baking, formingsaktiviteter, fysisk fostring, sang og musikk, etc.
Under tilvenningen med de aller minste skal vi også ivareta behovene til de barna som
allerede har gått ett år i barnehagen, ved at vi deler oss inn i grupper der de får litt
andre utfordringer og tilbud enn det de aller minste kan være med på.

Soving:
Barna som sover ligger enten i vogn eller på madrasser inne. Det vil variere fra barn til
barn hva som fungerer best. Barna som sover inne får egen madrass med stretchlaken
og fleeceteppe. Ta med det som barnet trenger i tillegg, som pute, tutt og kosedyr.
Vi finner ut av søvnrutinene i samråd med dere foreldre, og det vil nok vise seg etter
hvert hva som vil fungere best for barnet og gruppa. Noen finner lettest trygghet og
ro i sin egen vogn, mens andre kanskje synes det er bedre å sove på en madrass med
medbrakt dyne. Her må vi bare prøve oss litt fram - så det vil nok kunne bli endringer.
Det er minst en voksen inne hos barna til alle har sovnet, og ved behov også
gjennomhele soveperioden. Dette for at de barna som våkner først ikke skal vekke de
andrebarna. Barna som sover i vogn blir også sjekket titt og ofte. Når barnet sovner og
våkner blir registrert på portalen vår på barnehagens hjemmeside. Bruk denne :-)

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, Caroline & Marit Elin

