KUNNING
Ráðleggingardagin
Vóru vit saman við Miðgarði og
Smílikulluni. Súsanna Olsen,
frá Setrinum, tosaði um ferðina,
sum stovnarnrin í Vága
kommunu eru farnir út á. Har
vit hava gjørt eitt felags
virðisgrundarlag, sum vit nú
eru í ferð við at implimenterað
úti á stovnunum. Endamálið er,
at óansæð hvar eitt barn býr, í
Vága kommunu, skal tað verða
møtt við somu barnaáskoðan
og fakligheit.

Heimasíðan
Myndasavnið á
www.soljugardur.fo er dagført
við myndum frá
Ævintýraferðini, útivikuni, frá
Omma- og abbadegnum og
frá føðingardegnum

Barna- og
læringsákoðan.
Eitt toymi við námsfrøðingum
frá øllum stovnunum í VK,
hevur orðað eina Barna- og
læringsákoðan fyri
dagstovnaøkið í kommununi.

Summarferian
Er frá 11. juli til 5. august. Í
ár, er tað Sóljugarður, sum
er opin.

Kunningarskriv
juli 2016

Nógv hevur verið á skránni, síðan síðst. Ævintýraferðini hevur verið og
vitja. Ommu- og abba dagurin var hildin í allar fagrasta veðri og eisini
vóru vit sera heppin við góðveðrinum í útivikuni. Hesa vikuna hevði
vøggustovan djóradagar. Síðsta stóra tiltakið fyri summarferiuna, var
føðingardagurin hjá Sóljugarði, har veðrið vísti seg frá síni allarbestu
síðu. Ein sera væleydnaður dagur við nógvum fittum indiánarum.
Vit hava fingið nýtt spælihús og sandkassa uppi í vøggustovuni. Og eitt
tog uppiundir kommunuskrivstovuni.
Mai og Ketty eru byrjaðar aftur og vit hava fingið ein nýggjan
námsfrøðing - Jacobu Nattestad. Stovurnar síggja nú soleiðis út:
Sarpastova: Námsfr. Jona - hjálparf. Sólgerð og Bjørg.
Nesastova: Námsfr. Elisa - hjálparf. Annetta og Jana.
Praktiskt hj. f. Lisa og frá síðst í august er Linda fyri Bjørg.
Sóljustova: Námsfr. Christina og Ketty - hjálparf. Asbjørg.
Sandastova: Námsfr. Mai og Jacoba - hjálparf. Una.
Giljastova: Hjálparf. Jannet, Kristina , Silva og Una.
Bakkastova: Hjálparf. Magny, Ann-Mari, Elin og Silva.
Ítrivsverkstaður: Elin og Rørsluverkstaður: Silva.
Foreldrafundur verður í september.
Í oktober og november seta vit fokus á mat, har vit seta fokus á tað
føroyska heysti, ymiskan mat og onkuntíð hava vit kalt borð. Her koma
vit bæði inn á mentan, mál, persónligar og sosialar førleikar v.m.

