
 - nytt mai 2022 
 

Den siste tiden har vi endelig fått en smakebit på våren i barnehagen, og for barnehagen sin del har vi 

en periode nå hatt et stabilt personale. Selv om barnehagen har fantastisk gode vikarer, merkes det 

godt at det er de trygge og faste ansatte som er på jobb. Det bidrar til å skape trygghet og 

forutsigbarhet for barna   

Tusen takk for godt oppmøte, gode innspill, engasjement, og tilbakemeldinger på foreldremøte. 

Mange av innspillene har ført til små, men forhåpentligvis gode endringer i barnehagehverdagen, 

også for dere foreldre. Vi skal fortsette å ha et fokus sammen med dere på det å skape et trygt og 

godt barnehagemiljø for barna som går i Svingen. Vi er helt avhengig av en god dialog med dere 

foreldre for at vi sammen skal lage gode barnehagehverdager i Svingen for ungene «våre». 

Minner om bruken av IST – til høsten kommer all kommunikasjon fra barnehagen til å gå gjennom 

IST’appen, og på bakgrunn av dette legges Facebook gruppene ned fra august. Oppfordrer derfor 

dere som ikke har blitt så godt kjent med appen til å laste den ned, og bli bedre kjent med den.  

Minner også om hjemmesiden til barnehagen, hvor alt av informasjon fra barnehagen ligger. Den 

finner dere her: www.sondre-land.kommune.no 

Viktige datoer fremover: 

16.05 – fotografering i barnehagen. Det blir tatt gruppebilder av alle avdelingene. Vi oppfordrer dere 

til å bestille gruppebildene   

07.06 - Sommerfest i barnehagen – egen invitasjon kommer nærmere. Det blir grilling, litt kaker og 

sosial samvær på uteplassen i Svingen.  

13.06 – Avslutning for skolestarterne –nærmere informasjon og invitasjon kommer til barna som skal 

delta. 

16.06 – Besøkskveld for nye barn som skal begynne i Svingen fra høsten. Vi gleder oss til å fylle på 

med flere barn inn i flokken vår  

 

Barnehageåret 22/23: 

Vi har bestemt oss for hvordan vi vil organisere barnegruppene neste barnehageår. Som dere ser ut i 

fra oversikten, er det et mindre søkertall til Svingen i år enn hva det har vært tidligere. I 

organiseringen har vi tatt utgangspunkt i de inneværende barnegruppene, og vi har deretter fordelt 

2019 barna mellom de to store barns avdelingene. Valgene som er gjort rundt dette, er tatt i 

samarbeid med pedagogene. Dersom dere har noen spørsmål rundt fordelingen av barnegruppene, 

ta gjerne kontakt med meg. Vi begynte allerede i slutten av mars med å gå på besøk til hverandre på 

de ulike avdelingene, slik at barna har mulighet til å bli kjent med hverandre på andre arenaer enn 

der de går til vanlig. Her er oversikt over barnegruppene fra neste barnehageår: 

 

http://www.sondre-land.kommune.no/


GUL FØDT 

MIO NERENG-LEIRA  
 
 

2020 

MARIUS U.HAGEN 

THEA S. KOLSTAD 

HERMANN N. SOLHAUG 

ELISA D. ØDEGÅRD 

ELLINOR STENSÆTER 

OTHILIE T. FLÅTMO  
 

2021 
ØRJAN PETTERSEN 

ANNINE S. ÅSØDEGÅRD 

ULRIK S. ASKVIK 

BLÅ FØDT 

ALMA F. HAUGEN  
2017 EMIL B. RØSTADSTUEN 

KRISTIAN PETER PHILLIPS 

WILLIAM SOLUM 

HENRIK S. NILSEN 

MADELEN E. HOLMGREN 

MIRIAM PETROSJAN 

ØRJAN NORDENGEN 

KAREN H. JEVNESVEEN 

ODA F. OLAFSEN  
2018 HENRIK NYGAARD 

MIRA SAGSTUEN 

FRIDA M. NYBRÅTEN 

KINE MARIELL I. HAGENBORG 

VILJAR T.MYHRVOLD  
 

2019 
SELMA Ø. STOMLIEN 

BRAGE NYGÅRD 

EMILIA E. SKOGLUND 

GRØNN FØDT 

HANNA J. SAND  
2017 OLAV M. FOSSHOLT 

ELLINOR S. JENSEN 

AMALIE MARINSEN 

ELVIN O. MIDTSVEEN 

JOHAN F. LIERENG 

WILLIAM E. SKOGLUND 

NORA LINEA K. WATTUM  
 

2018 
JENNY W. SOLHEIM 

SINDRE T. FLÅTMO 

LUCAS MILIAN O. MYRSTUEN 

MELVIN BREDESEN 

MATS N. KVERUM  
 

2019 
JOHANNES S. HOVELSRUD 

MATEA G. TAJE 

JOHANNES NYGAARD 



JØRGEN BRATTENG 

MAIA B. RØSTADSTUEN 

LINA F. LIERENG 

EMINE R. SOLUM 

MIA E. HOLMGREN 

 

I forhold til personalkabalen, er den ikke klar enda. Nærmere beskjed om hva som skjer og hvordan 

personalet blir fordelt, kommer så fort det er klart. Hvem som skal inneha styrer jobben i barnehagen 

neste barnehageår er heller ikke klart, men vi håper å få det på plass så raskt som mulig! 

 

 

Ta gjerne kontakt med meg, om det er noe dere lurer på, eller har spørsmål om!  

 

Tine, 11.05.22 


