
VELKOMMEN TIL STORESTOVA AUGUST 2018. 

So skal me i gang med eit nytt barnehageår, og det gler me oss til.                                                 

16  born startar på Storestova i haust.                                                                                                                 

8 som gjekk på Storestova sist barnehageår,  4 som kjem frå Vetlestova , og 3 nye.                                                                           

Det er 5 måneungar (fødd i -14) ,6 stjerner(fødd i 15) og 5 småstjerner.                                      

Me skal ha samarbeid med born på same alder på dei andre avdelingane .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dei første vekene vil me følgja dagsrytmen. Borna skal få verta kjende med dei andre 

borna, oss vaksne, lokala inne, samt uteleikeplassen.                                                                     

Å VERTA TRYGGE på avdelinga, er det viktigaste no i starten. Er borna trygge og trivest i 

barnehagen, vil det og skje utvikling og læring.                                                                               

Flott om me kan få viktig informasjon om barnet no. ( mat, søvn, interesser, toalett, 

noko barnet er redd for, mm.)                                                                                                                  

Om nokre veker vil de få tilbod om foreldresamtale, der me ynskjer dykkar 

forventningar til barnehagen samt info frå dykk om barnet.                                                      

Det vert og eit foreldremøte om ikkje så lenge.                                                                                                                                                                   

Informasjon vil de finna på oppslagstavla inne i gangen.                                                            

Vekeplan heng på den tavla.                                                                                                                    

Frå september vil de få månadsplan med informasjon på epost. Nokre eksemplar på 

papir vil hengja på oppslagstavla.                                                                                                 

Er noko uklart, spør oss.                                                                                                                                                     

Skal andre enn foreldra henta, må me få beskjed om det.                                      

Ved inngangsdøra heng det eit registreringsskjema. Der set de eit kryss når de kjem 

med barnet, og de ringar ut krysset når de hentar barnet.                                                   
Annakvar fredag har me avdelingsmøte 10 – 11. Då er det ein vaksen frå Loftstova og 

ein vaksen frå Stova som har ansvar for våre born.                                                                          

Om morgonen er det ein vaksen på avdelinga. Då klarar me ikkje alltid å møta i 

garderoben (slik me ynskje), så då må de følgja barnet inn på avdelinga der 

frukostbordet er.                                                                                                            

Me vil prøva å venta med frukosten til ca kl 8.                                                                                                        

Fruktmåltidet på ettermiddag. Dette kan vera yoghurt m havregryn, frukt, grove kjeks 

med smør, knekkebrød. Kan barnet då få eta så mykje det vil eller skal me avgrensa 

mengde ? (sei i frå til oss om dette)                                                                                                                  

 



 

Det er fint om barnet kan ha med merka drikkeflaska ( og lurt å ta den med heim for 

vasking i helgane)                                                                                                                                           

Me ynskjer at borna skal bruka innesko/tøfler el.l.  Desse skal stå på benken, slik at 

barnet får tak i dei og kan øva seg på å ta dei på og av.                                           

Minibibliotek. De kan låna bøker i barnehagen, både barnehagen sine og bøker frå 

biblioteket. Det heng eit hefte på veggen, som de skriv i når de låner og når de leverer.                                                                                                             

Kvar barn har  korg på plassen sin, samt korg på stellerom for dei som brukar bleier. 

Det er fint om barnet kan ha med eit heilt klebyte, samt litt ekstra kle for våte og kalde 

dagar. Me er mykje ute (ofte 2 gonger pr dag). Det er ikkje tørkeskap på avdelingen, så 

de må ta med våte kle (og sko) heim for turking. (det tørkar svært dårleg i 

grovgarderoben).  

Gamlestova Barnehage har opningstid 7.30 – 16.30.                                                                

Om det er personale i barnehagen før kl. 7.30, er det for å gjera avdelinga klar til å ta i 

mot borna. På ettermiddagen skal dørene låsast kl 16.30. 

Parkering. For borna si sikkerheit, er det greitt å rygga inn når de parkerer. Då har de 

full oversikt når de skal køyre frå barnehagen. 

Me må av og til ha vikarar som de etter kvart vil få helsa på.                                                     

Det er Jane, Hege Jeanett, Tove, personale frå andre avdelingar. 

Me håpar alle på eit bra barnehageår, og eit godt samarbeid om våre små menneske. 

 

15.august 2018                                                                                                                         

Helsing oss på Storestova.                                                                                                 
Elin, fagarbeidar i 100 % stilling.                                                                                                                             

Kari Beate, assistent i 70 % stilling (fri onsdag og annakvar fredag)                                                                      

Stine, fagarbeidar i 30 % stilling (jobbar onsdag og annakvar fredag).                                                                                           

Silje, barnehagelærar i 60 % stilling på Storestova.                                                                                                                     

Ann Helen i 80 % stilling (40 % pedagogisk leiar og 40 % barnehagelærar, fri torsdag)                                                                                                                                           

Kari BK, pedagogisk leiar i 60 % (jobbar onsdag, torsdag og fredag) 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 



                                                                

 


