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Velkommen til alle nye og gamle barn og føresette på Vetlestova. Det er totalt 13 barn, 11 nye barn og 2 gamle barn. 4 barn er født i 2014 og 9 

barn er født i 2015. Det er 4 personale på jobb kvar dag. Me har lærling ut oktober, og då er me 5 personale kvar dag. Me ynskjer å legge til rette 

for ein god kvardag for barna og dikka føresette. Me legg vekt på ein god innkøyringsperiode, der barna skal bli vande med og trygge på den nye 

kvardagen sin. At barnet er trygg er avgjerande for utvikling og læring. Me ynskjer eit godt samarbeid med 

dikka føresette. Det er viktig å ha god kommunikasjon der me tek opp saker som er viktige for barnet. Me 

tenkjer å dela barna-gruppa der det er naturleg. Her må me prøva oss fram og finna ut kva som fungera 

best for gruppa og det einskilde barnet. 

 

Helsing Kari, Nina, Gerd, Grete, Ingrid og Inger Helene 
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