
Informasjonsbrev til foreldre på tusenbeinet 

Velkommen til et nytt barnehageår, til nye og ”gamle” barn og 

foreldre! 

August blir brukt til tilvenning på avdelingen. I løpet av august 

begynner seks nye barn hos oss: vi ønsker Saga, Hedda, Daniel, 

Albert, Ida og Hajra Anita velkommen til avdelingen! I 

oppstarten legges faste planer på vent, slik at hovedfokuset er 

på en god oppstart for både små og store.  Oppstarten av et nytt 

barnehageår innebærer forandringer, både for de som er helt 

nye i barnehagen, men også for de som allerede har gått i barnehagen en stund, og det aller viktigste 

i starten er faste rutiner og forutsigbarhet for å gi trygghet, omsorg og skape en god hverdag for alle 

barna.  

Personalet på avdelingen 

Personalet på avdelingen kommende barnehageår blir slik: 

Marianne Messmer – pedagogisk leder (100 %) 

Marianne Lyse Haugsland – barnehagelærer (60 %) 

Elisabeth Nilsen – pedagogisk medarbeider (60 %) 

Lise Bringedal – pedagogisk medarbeider (100 %) 

Karianne Ekberg – pedagogisk medarbeider (70 %) 

Vi går i et vaktsystem der det er fire voksne på jobb hver dag, en tidlig og en sen, og to mellomvakter. 

På oppslagstavla i garderoben henger det bilde av hvem som er på jobb den dagen, der informeres 

det også om dersom det er vikar på avdelingen. Ved sykdom/planlagt fravær brukes faste vikarer 

som er kjent i barnehagen, eller Evy Camilla, som er ansatt i tillegg til grunnbemanningen på 

avdelingene, og brukes der det trengs.  

Litt praktisk informasjon: 

I starten av hver måned legges månedsplan og brev ut på hjemmesiden, med informasjon om hva vi 

skal gjøre og andre praktiske ting. På tavla i garderoben henger dagsrapport, hvor dere kan følge med 

på hva vi har gjort hver dag, denne legges også på instagram (tusenbeinet_ormaskogen). Vår faste 

ukesrytme, med turdag og grupper, kommer i gang i midten av september, mer informasjon om 

dette kommer i septemberbrevet. Barnehagens satsningsområde er sosial kompetanse. Vi jobber 

med satsningsområdet gjennom et opplegg som heter «SMART kompetanse,» som handler om å ha 

fokus på ulike karakteregenskaper, der en har fokus på det positive, barnas styrker. Mer informasjon 

om satsningsområdet kommer i septemberbrevet og på foreldremøtet i høst.  

Nettsiden www.ormaskogen.no blir brukt til å legge ut månedsplan og brev, og i tillegg beskjeder, og 

bilder av hva vi gjør. Alle bilder blir passordbeskyttet. Vi oppfordrer alle til å abonnere på nyheter fra 

hjemmesiden vår, da får dere e-post når det blir lagt ut noe nytt. Telefonnummeret til avdelingen er 

http://www.ormaskogen.no/


466 23 947, her kan dere ringe eller sende melding dersom dere skal gi beskjed om sykdom/fri, eller 

andre beskjeder. 

Vi er mye ute, og dere som foreldre har selv ansvar for å sjekke at ditt barn til enhver tid har det det 

trenger av klær og utstyr for å kunne være ute. Vi låner ikke bort andre barns klær, dersom det ikke 

er egne avtaler mellom foreldre. Dress og sko skal henge i den ytterste gangen, regntøy og støvler på 

tørkerommet, jakke, lue og varme klær til å ha ute skal være i garderoben, mens skifteklær – body, 

strømpebukse, strømper, bukse, genser og bleier skal ligge i skuffen på badet (evt i garderoben 

dersom det er fullt i skuffen på badet). Vi ønsker at dere har med bleier med tape i sidene.  Husk å 

merke alt med navn, det minsker risikoen for at noe forsvinner! Husk også å merke mindre ting som 

tutter, votter, sokker og hetter på dress og regntøy, det er slikt som lett kan forsvinne og er vanskelig 

å gjenkjenne uten navn. For lettere å unngå at barna blir våte er det viktig å passe på at både dress 

og regnbukse har strikk under foten. En god huskeregel er at dersom dere får med en pose med vått 

tøy hjem, så ta med tilsvarende tilbake neste dag. Vi vil oppfordre til å bruke klær en ikke er altfor 

redd for. Vi bruker både smekker og maleforkle, men det er ikke til å unngå at barna blir skitne og 

kan få malingsflekker på seg.  

Vi ønsker at dere har med en drikkeflaske til deres barn, som vi bruker til fruktmåltidet og til å tilby 

vann utenom måltidene. Denne flasken må jevnlig tas med hjem for en vask, vi anbefaler å ta den 

med hjem hver fredag (pga mange deler på flaskene får vi ikke vasket dem i barnehagen.)  

Bursdager 

Hipp hurra for Maya, som blir 2 år 9.august!  

Bursdager feires med bursdagssamling der bursdagsbarnet er i fokus: med krone, tenne lys, sende 

opp «raketter,» bursdagssang, og bursdagsklemmer fra de andre. Bursdagsbarnet får en liten 

«bursdagsbok» med bilder fra samlingen med seg hjem.  

Husk planleggingsdag mandag 14.august, da er barnehagen stengt. På nettsiden står datoene for 

alle planleggingsdagene kommende barnehageår.  

Er noe uklart, eller dere lurer på noe, ikke nøl med å spørre oss! 

Da gjenstår det bare å ønske 

alle velkommen til oss, både de 

som har kommet tilbake fra 

ferie, og de som skal begynne i 

barnehagen for første gang, vi 

gleder oss til å bli kjent med 

dere!  

Hilsen alle oss på tusenbeinet 

v/Else Dorrit  

 


