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Organisering  

Barnehagen er bemannet med 

fast ansatte og pedagogiske 

ledere gjennom hele 

sommeren. Vi har inngått 

sommer-vikaravtale med 

Fride S. Lavik som har vært 

hos oss tidligere og Sindre 

Høgtun som er student på 

barnehagelærer-utdanningen. 

Ellers er Marielena Zanettos 

ringevikar ved behov. Det vil 

henge oversikt over 

personalet på avdelingene i 

garderoben. 

Sommer og sol: Husk 

solkrem og solhatter til barna. 

Garderobe og ferie: Det er 

viktig at alle tar med alt tøy og 

alle andre eiendeler hjem før 

de går på ferie. De ukene dere 

er i barnehagen får dere 

knagger og kurver på de åpne 

avdelingene. 

En kort liten film om barnehagen –Vi har blitt oppfordret /utfordret til å 

lage en liten film om Ask barnehagen for å vise hva som er helt spesielt for 

oss. Denne lille filmen 5-6 minutter skal brukes til å promotere barnehagen. 

Vi trenger litt hjelp til dette og lurer på om det er noen i foreldregruppen 

som har lyst /tid / kunnskap til å lage film. Arbeidstittel: Ask Barnehage – 

Klart vi kan - Kreativitet og Glede! 

Loppemarked i barnehagen 25/8–kl. 16-18 – rett etter sommerferien 

arrangerer vi loppemarked. Barnehagen har det siste året gjort mange 

endringer i det fysiske miljøet som gjør at vi har en rekke flotte møbler til 

salgs blant annet reoler, tripptrapp-stoler, bord etc.. Håper på godt salg. 

Pengene fra salget vil gå til å oppgradere det fysiske miljøet i barnehagen. 

Vi skal lage sanserom og flere inspirerende lekekroker. 

Opplegg og planer i sommer: Barnehagen er et pedagogisk tilbud også om 

sommeren. Ansvaret for det pedagogiske opplegget er fordelt på de 

pedagogiske lederne som lager tema og ukeplaner for de ukene de har 

ansvar. Tema og ukeplanene tar utgangspunkt i mål og innhold fra 

årsplanen til barnehagen. Det vil bli turer i nærmiljøet, sanking av bær og 

frukt, verkstedaktiviteter ute og inne og fokus på fysisk aktivitet / 

bevegelse. Det er viktig at dere gir beskjed dersom barna skal ha ekstra 

fridager/uker, eller kommer etter 9.30 om morgenen.  

Avslutning for førskolebarna: Torsdag 14. august kl. 16-18 har vi 

avslutning for førskolebarna. Egen invitasjon og påmeldingsliste kommer. 

Avdelingene i sommer: Nederst er en oversikt over når de forskjellige 

avdelingene er åpne og stengt. Dere vil få egen garderobeplass og kurv til 

klær på de avdelingene som er åpen. Fint om dere snakker med barna om 

dette hjemme, slik at de vet hvor de skal være. Dersom noen har spørsmål i 

forhold til dette, ta kontakt med pedagogisk leder på din avdeling. 

Barnehagen har en egen sommerperm som sikrer at personalet har god 

oversikt over barna og de individuelle behovene de har.  

 

 

Åpne avdelinger i sommer: 
      avdeling uke 

        26 27 28 29 30 31 32 33 

Virvel ÅPEN på Dråpen På Dråpen På Dråpen ÅPEN ÅPEN ÅPEN ÅPEN 

          Dråpen ÅPEN ÅPEN ÅPEN ÅPEN på Virvel på Virvel på Virvel ÅPEN 

Spiren ÅPEN ÅPEN ÅPEN på Gnisten på Gnisten på Gnisten ÅPEN ÅPEN 

Gnisten ÅPEN på Spiren på Spiren ÅPEN ÅPEN ÅPEN på Spiren ÅPEN 

Bølgen ÅPEN ÅPEN ÅPEN på Gnisten på Gnisten på Gnisten På Strålen ÅPEN 

Strålen ÅPEN på Bølgen på Bølgen på Gnisten på Gnisten på Gnisten ÅPEN ÅPEN 

         I uke 26 og uke 33 vil samarbeidsavdelingene være sammenslått til etter morgenmøte og etter kl. 15. 


