
 

           INFORMASJON FRÅ STORESTOVA JUNI 2018.                                                                                                          
Endringar på månadsplan vil koma på vekeplan og/eller på oppslagstavla.                                                                                      

Det vert ikkje månadsplan i juli og august. Me lagar vekeplan for dei vekene me ikkje er i lag med dei andre                    

avdelingane.      

MAI.                                                                                                                                                               

Mai var kort med mange helgedagar og sommaren kom før me venta. Mykje ute er me alltid, men no 

har me «måtta» vera ute for å få «luft», særleg på ettermiddagane. Det vart ein del fokus på 

nasjonaldagen vår, og me føler dei lærde ein del i tillegg til at det var kjekt. Fleire fine turar i mai med 

gode opplevingar, samarbeid med andre avdelingar, og aktivitet i grupper.  

JUNI.                                                                                                                                                                                        

Juniplanen er komen, men her vert det nok endringar som vil koma på vekeplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Turar vil det verta ein del av, og ulike opplevingar på turane  som me snakkar om etterpå.      

Meir info om dette vil de finna på vekeplan.                                                                                     

Dei dagane det er tur, er det ynskjeleg at me er klar til kl 9.30Me må øva på songar til 

sommarfesten, og me «avsluttar» året på Storestova.                                                                                                                                                                                                            

I juni vert det jobba mykje for å få gode overgangar for dei som skal skifta avdeling.                    

6 born flytte til Loftstova frå hausten (info om dette på oppslagstavla). Dei får med seg 

Liv, dei har mange besøk på Ls i juni, så tenkje overgangen skal gå bra.                                                           

På Storestova vert det «att» 5 måneborn og 4 stjerner.                                                                      

Det kjem 4 born frå Vetlestova til oss. Dei har med seg Elin, og dei vil koma på fleire 

besøk til oss no. 3 barn flytte frå Solvorn barnehage til oss, og det vil byrja 3 nye barn                                                                                                                                                                                                                               

På  månadsplan står det på fleire dagar «grupper/tur». Meir info om desse dagane vil de 

finna på vekeplan. Det kan verta tur for ein del av gruppa eller alle, og det er ynskjeleg at 

de er komne til kl 9.30.  (i tilfelle det er vanskeleg, ring til avdelinga).                                           

Me ynskjer og å ta spontane turar i nærmiljøet, så då er det greitt å få starta kl 9.30.                

Siste dagen de er i barnehagen før ferien, må de ta med ALT, då avdelinga skal vaskast 

ned.  Ta gjerne kontakt om det er noko !                                                                                                                                                                                                        

Måndag 13, tysdag 14. august er det planleggingsdagar for personale. Barnehagen er då 

stengd.                                                                                                                                                           

So vil me takka for eit flott samarbeid barnehageåret   2017/18.                                              

GOD SOMMAR til dikka alle ynskjer ANN HELEN, , GRETE, KARI, KARI BEATE, LIV  OG 

MARIUS.                                                                  


