VELKOMMEN TIL SOMMERLY BARNEHAGE!
TILVENNING

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere og barnet deres.
Hos oss skal enkeltbarnets behov være i sentrum. Allikevel er barnet en del av en
større gruppe og sosial kompetanse/relasjoner, lek og språk er fokusområdene våre.
Se årsplan/periodeplan på hjemmesiden vår (www.sommerly.no) for mer informasjon
om barnehagens verdigrunnlag og organisering.
Vår hverdag veksler mellom den frie leken der voksne deltar på barnas premisser, og
styrte aktiviteter der barna deltar i voksen-initierte aktiviteter. I den frie leken støtter
den voksne opp om barnas ideer og hjelper barna til å utvikle leken, løse utfordringer og
komme med innspill. Barns læring krever både aktivitet der barna selv styrer leken,
samt aktivitet der voksne leder an. Barna velger hva og hvor de vil leke, samt inviterer
venner eller inviterer seg selv inn i lek og aktivitet. Voksne leder aktivitetstilbudet, sikrer
at innhold er i samsvar med Rammeplanen, hjelper til med rollefordeling og inkludering i
lekegrupper, og at barn velger aktiviteter som bidrar til mestringsopplevelser.
Om dere har tanker rundt barnehagens innhold, ønsker vi dere velkomne med
innspill til oss!
ca
07:00
08:00
08:30-11:00

Mandag- fredag
Bhg åpner og lek på avdeling
Frokost
Lek på avdeling, smågrupper, lek ute

11:00
11:30-14:00

Lunsj
Sove tid eller lek på avdeling/ute

14:00
14:30-17:00
16:45
17:00

Fruktmåltid
Lek på avdeling, lek ute
Personalet starter forberedelser til stenging
Bhg stenger

De første dagene barnet er i barnehagen ber vi dere være
tilstede med mindre annet er avtalt. Det tar tid å venne seg til
nye mennesker og rutiner, dermed er en rolig og trygg oppstart
viktig for barnets videre trivsel i barnehagen.
Dag 1:
Bør ikke vare mer en 2-3 timer.
Viktig at foreldrene oppholder seg i nærheten av barna, og at
det er de som steller/hjelper barna.
Sitt ved bordet når barnet spiser. Og delta i aktivitetene, så
barnehagen får se hvordan barnet fungerer sammen med de
voksne.
Dag 2:
Personalet overtar gradvis, for å komme mer inn på barnet. De
trekker seg tilbake hvis barnet protesterer.
Foreldrene kan være i et annet rom, men aldri langt unna.
Dag 3:
Skjønner man at tilvenningen vil ta tid, skal heller ikke denne
dagen være så lang. Men hvis de to første dagene har gått
greit, kan foreldrene forlate barnehagen.
Når du skal gå og barnet får beskjed om dette, er det viktig å ta
avskjed med barnet. Kos, klem og vinke Sørg for at
personalet kan ringe deg ved behov. Avtal tidspunkt for når du
vil returnere. Personalet tar kontakt med deg hvis behov.

VELKOMMEN TIL OSS!
Ta kontakt ved eventuelle spørsmål,
Mail til: minsten@sommerly.no
Mail til dagligleder: dagligleder@sommerly.no
Telefonnr til Sommerly barnehage: 6388 7229
Telefonnr til avdeling Minsten: 9139 8976

Hva trenger barnet til oppstart i barnehagen.
Vi har satt opp en oversikt over hva vi erfarer at barna trenger i barnehagehverdagen

HØST
PRAKTISK:
• Vogn til soving m/ seler, myggnetting
og regntrekk
• Sovepose/dyne og skinn
• Smokk, koseklut, bamse….
• Vannflaske
• Matboks (til frokost og turdag)
• Ryggsekk med gode bærereimer og
UTEN snorer til stramming ol
• Tomt handlenett (til skittentøy)
• Innesko (skinntøfler/sandaler)
• Bleier
• Navnelapper til NAVNING av klær og
alt utstyr
• Solkrem
• Solbriller, solhatt/caps (etter behov)

INNEKLÆR (fingarderoben):
• 2 sett med skiftetøy
Body, strømpebukse, sokker, bukse,
genser
• Tynt ullundertøy sett med sokker
• Sovetøy: tynnlue, votter, sokker,
fleece-/ullsett med jakke og bukse
• Fleece-/ulltøy (til uteleken)
• Shorts og lettere klær for evt
varmere dager

OVERGANG/VINTER
• Overgangssko som tåler vann,
goretex
• Vinterdress
• 2 par Votter (gjerne med glidlås til
de yngre)
• Tykkere lue
• Vinterstøvler

UTEKLÆR (grovgarderoben):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Høst-/vindjakke
Dress uten for/evt jakke og bukse
Regtøy, hel eller jakke og bukse
Regnvotter
Tynne ullvotter
Lue, gjerne balaklava
Buff/hals
Solhatt
Joggesko
Gummistøvler, cherrox/doc

HUSK Å NAVNE ALT TØY, SKO,
SMOKKER OG ANNET UTSTYR
for deres og vår hverdag

