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HEI !!!
Velkommen tilbake etter endt sommerferie. Det var trivelig å se igjen både barn og foreldre.
Håper dere har hatt en fin sommer med kos og hygge.
Et nytt år står for våre føtter med blanke ark og fargestifter til……
Vi har 2 nye barn på avdelinga som vi ønsker hjertelig velkommen til oss. Vi gleder oss til å bli bedre
kjent med dere 
Det er ** som er født i 2010 og ** som er født i 2011.
Barnegruppa på Blå avdeling for barnehageåret 2014/2015 består av 17 barn til sammen. Men i og
med at to 2010-barn rullerer gjennom heile året på og være i lag med Grønn avdeling så blir det 15
barn i avdelinga. De barna som er med i turnus på Grønn avdeling får egen plan når de er der.
Det er 7 barn født i 2010 og 10 barn født i 2011. Det blir nok en hærlig gjeng som får mye moro og
glede sammen….
Generell plan for hver uke ser slik ut:
o Mandager er 2010-barna på tur i lag med en voksen. De er 5 stykker.
Resten av barnegruppa er i barnehagen.
o Tirsdager er 2011-barna på tur i lag med 2 voksne. De er 10 stykker.
2011-barna er på Grønn avdeling på formiddagen hvor de har tilrettelagt aktivitet og spiser
mat der.
o Onsdager og fredager har vi leikegrupper hvor vi deler barnegruppa i 3.
o Torsdager er det varm mat.
o Fredager er det leikegrupper.

Dette er uka i grove trekk. Vi vil også i løpet av måneden ha en eller flere felles turer for heile
barnegruppa.
Vi ommøblerer også litt på avdelinga. Og det innebærer at vi åpner opp garderoben slik at det blir
bedre plass og enklere å kommunisere med barn og foreldre selv om den voksne må sitte ved bordet
i lag med de barna som spiser frokost.
NB !!!! Hvis Dere foreldre skal gi en beskjed som ikke alle de andre trenger å høre eller ønsker å
snakke med en voksen alene så vær så snill og si ifra så kommer den voksne i garderoben NB !!!!
Vi har valgt å dele barnegruppa i tre når vi har leikegrupper hvor hver gruppe blir fulgt av den samme
voksne fram til jul. Blir mer kontinuitet på leikegruppene og bedre for den voksne ang. oppfølging og
tiltak når man følger ei gruppe over lengre tid.
Leikegruppene er følgende:

( Ansvar: Eli og Beate)
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( 2 av disse barna på Grønn avdeling)

Har valgt å ikke skrive turmål på månedsplanen da det er greit å se hvordan været er den dagen det
er tur. Noen ganger tilsier været at det er bedre å gå i skogen enn ned til sjøen da trivselsfaktoren på
tur også skal ivaretas…..
Personalet v/ Blå avdeling 2014/2015:
Pedagogisk leder 100 % : Hege-Beathe
Assistent 90
: Ragnhild
Assistent 50%
: Beate
Assistent 50%
: Eli
Ekstra assistent
: Grete
Spesialpedagog
: Torunn

Plan sendes ut på mail, men kan også finnes på Ekne barnehage sin hjemmeside på Levanger
kommune. Gå inn på Levanger.kommune.no – gå under skole og utdanning, velg Ekne OP og velg
Ekne barnehage, eller http://www.levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Ekne-Tuv-OS/Eknebarnehage/

Aurora og Leon begynner
på Grønn avdeling
fra 15.august – 31.oktober

Hvert barn må ha sin egen tursekk i barnehagen.
Tursekken bør inneholde følgende:
 Drikkeflaske med vatn
 Sitteunderlag
 Matpakke
 Ekstra klesskift
 Ekstra genser
 Ekstra votter når høsten kommer

Planleggingsdager barnehageåret 2014/2015
Mandag 15.september 2014
Fredag 28.november 2014
Fredag 2.januar 2015
Fredag 15.mai 2015
Fredag 26.juni 2015

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår i lag med barna deres 

Mvh. Personalet v/Blå avdeling

