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GRETTEGUTUA BARNEHAGE 

- en god start på veien videre  

 

Grette-nytt -  

September 2022  

 

Hei, alle sammen! 

Vi er nå godt i gang med det nye barnehageåret og vi opplever at det har vært en god 

oppstart for både barna, dere foreldre og oss Gi oss gjerne tilbakemeldinger om det er noe 

dere tenker på. 

På HokusPokus er vi fortsatt i startfasen av ny organisering, men vi føler vi har fått til en god 

ordning som fungerer godt for barna, og det oppleves oversiktlig og godt for oss  

3-åringene har funnet seg godt til rette i overgangen fra småtroll og har trygge og gode dager. 

Vi er alle forskjellige og har ulike behov og følelser i slike overganger, og vi gjøre det vi kan for 

å imøtekomme dere alle. Samtidig har vi fått tre nye barn som er blitt veldig godt tatt imot av 

den fine barneflokken vi har<3 

Hos Småtroll har oppstarten vært preget av rolige dager med fokus på en god start i 

barnehagen. Fem barn har allerede vært gjennom oppstart og etablert nye tilknytninger. På 

Småtroll etableres rutiner underveis, og dagsrytmen blir til etter barnas behov. Mellom 

oktober og desember kommer ytterlige 4 nye barn.  

Barnetallet på huset blir, når de fire siste kommer, på 52 barn og 69 plasser. Og med våre 72 

plasser kan vi komme til å få et par barn til også.  

Bemanningen på huset er stabil og alle er på plass, men vi kommer til å lyse ut etter en 

ped.lederstilling ganske snart. Dette for å fylle hull der det er permisjon og det er et 

svangerskapsvikariat i vente<3  

Fra og med uke 37 kommer Ida Agnete tilbake til oss, og skal være på HokusPokus. Ida går 2. 

VGS nå, og hadde praksis hos oss småtroll i fjor. Hun skal være her hele uke 37, og ellers hver 

onsdag fremover.  

Vestsida barnehage ble dessverre lagt ned denne sommeren, og vi har vært så heldige å ha 

fått arvet mange fine leker derfra. Dette var til stor glede for både små og store Tusen takk!  

 

Det skjer også nye ting ute. I løpet av oktober kommer vi til å få et nytt lekeapparat på den 

store uteplassen! Endelig har vi fått bestilt ut i fra de midlene vi fikk for et år siden Som vi 

gleder oss! Småtroll vil samtidig få montert de lille klatrestativet som har stått utenfor gjerdet 

en stund. Det blir også veldig stor stas! Takk til tidligere Minstemann bhg. for det^^,  
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Månedsplanen blir lagt ut på hjemmesiden vår https://www.sondre-
land.kommune.no/enheter/barnehagene-i-sondre-land/grettegutua-barnehage/ i 
begynnelsen av hver måned. Husk å klikk dere inn her. Den henges også opp på dører i 
garderobene. Det er ønskelig at dere holder dere oppdatert på det som foregår i barnehagen, 
og på deres avdelinger. Struktur og oppsett for månedsplaner er i endring.  

Høstferie-uka 
I år er høstferien for skoleelever i uke 41. Erfaringsmessig er det mange barnehagebarn som 
tar fri hele eller deler av denne uka. For at vi skal kunne bemanne mest hensiktsmessig den 
uka, ber vi om at midlertidig oppholdsplan legges inn i IST HOME. Skal barnet ha fri lar du 
dagene være fri for klokkeslett. Skal barnet i barnehagen må du sette inn klokkeslett for 
levering og henting.  

Det skal sies at vi «krangler» litt med IST HOME for tiden, og får du trøbbel med å legge inn 
midlertidig oppholdsplan er det ok med en SMS til Ida 99 23 44 18 med følgende innhold:  

1. Skal ditt barn være i barnehagen uke 41 (10.-14. oktober)? 
2. Hvis ja, hvilke dager? 
3. Hvis ja, når kommer barnet, og når blir det hentet? 

Fint om alle får lagt inn midlertidig oppholdsplan eller sender en SMS innen fredag 30. 
september – uansett om barnet skal være i barnehagen, eller ikke, denne uka 

 

Brannvernuka 
«Hvert år arrangeres Brannvernuka i uke 38. Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres 
om høsten: Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker. Folk trenger en 
påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer 
i ovnen. 

Hvis det skulle begynne å brenne, gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig 
rekkefølge. All erfaring viser at det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra 
brann fordi de involverte hadde trent på hvordan de skulle opptre. Med Brannvernuka håper 
vi å inspirere til økt hyppighet av og bedre kvalitet på brannøvelser på arbeidsplasser, i 
barnehager, skoler, institusjoner og ute i de tusen hjem.» 
 
Les mer på https://brannvernforeningen.no/brannvernuka  

I Grettegutua skal vi ha brannvern som tema i uke 38. Dette legges opp noe ulikt på hver 
avdeling. Alle skal delta på både forberedt og ikke-forberedt brannøvelse (tips! har ikke ditt 
barn innesko i barnehagen nå, er det lurt om dette er på plass til denne uka. Om ikke kan vi bli 
både våte og kalde på bena).  

Snakk gjerne med barnet ditt ut i fra alder og modningsnivå om brannvern i hjemmet. Kanskje 
dere skal ha en brannøvelse hjemme også?  

Vi får muligens besøk av brannbil denne uka, og det er en Bjørnis-pakke på vei til oss 

https://www.sondre-land.kommune.no/enheter/barnehagene-i-sondre-land/grettegutua-barnehage/
https://www.sondre-land.kommune.no/enheter/barnehagene-i-sondre-land/grettegutua-barnehage/
https://brannvernforeningen.no/brannvernuka
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Parkeringsplassen og våre sikkerhetsrutiner  
Vi ber innstendig om følgende:  

 Parker bilen ved å rygge inn mot skråningen. 

 Slå av motor og lås bilen da du forlater den. 

 Lukk alltid grinda og benytt sikkerhetslenke. 

 La det være en regel at kun voksne åpner grinda (selv om barnet/barna kan klare selv).  

Sammen (i omsorgskollektivet) bidrar vi til sikker og trygg vei både inn og ut av barnehagen!  

 

Annen info 
Høstens foreldremøte er satt til torsdag 15. september kl. 18.00-20.00. Det er veldig fint om så 
mange som mulig får deltatt  

Her er kommende års planleggingsdager (disse dagene er barnehagen stengt for barn):  
 

• Fredag 25. november 2022  

• Mandag 2. januar 2022 

• Fredag 09. juni 2022 

 

For spørsmål eller annet; ta kontakt med Ida på 99 23 44 28 eller mail  

Ida.Flatlien@sondre-land.kommune.no  

 

Mvh. barnehagen v/Ida 
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