
Kjære foreldre, besteforeldre, foresatte 
 

Barneklassekomiteen for sommerskolen ønsker dere kjærlig velkommen! 
Det er mange som har planlagt og forberedt seg og gleder seg til å ta imot barna – 
sammen skal vi dele kunnskap, vennskap og glede! 

 
Her er noen punkter det er lurt å lese gjennom, gjerne med barna, slik at dere er godt 
forberedt! 

 

• Morgenstund for barn, med bønn og sang – kl.9.15-9.45 

Alle barn til og med 5.klassealder og foreldre har felles morgenstund i 2 etasje i 
hotellet. Kom i god tid så dere får registrert barnet inn til klassen og barnet får sitt 
navneskilt og dere får tid til å finne plass og finne roen før vi begynner. Morgenstunden 
gir inspirasjon dere kan ta med hjem til lokalsamfunnet! 
Foreldre som skal videre til voksenprogrammet får tid til å gå tilbake til  

     hovedsalen før det begynner. 
 

• Programmet slutter 12.45: da skal barnet hentes av sine foresatte 

• Barnet skal skrives inn og ut hver dag! Sjekk at mobil nr. stemmer så dere 
kan kontaktes hvis nødvendig! 

• Ingen barn kan være på hotellet uten tilsyn! 
Alle barn skal være i barneklassene. 

• Vi bygger vennskap - Hva heter du? Barna får navneskilt – dette blir som 
billetten til å komme på barneklassen, så husk å ta den på og levere tilbake når 
dere kommer og henter barnet. Den hjelper oss å bli kjent. 

• Undervisningsmaterialet tar utgangspunkt i fortellinger fra babitiden. 
Barna får med seg hjem både en bok med fortellinger og kopi av historiene 
fortalt i barneklassen. 

• Fordeling i klasser: 
- Barn født 2014 og senere har en egen leilighet med uteplass, hvor Lisalee 

og Martine skaper en givende uke for barn og foreldre. 
- Barn som begynner i 1.-3. klasse til høsten, skal ha Mojgan og Audun hovedlærere. 

Adrian er assistent 
- Barn som begynner i 4.-6. klasse til høsten har Eila som hovedlærer og Parvin som 

assistent.  
- Eila er koordinator. Ta kontakt utenom barneklassetid på 92 49 54 65 



• Uteklær til allslags vær. Vi lufter oss og har pause ute på lekeplassen bak hotellet 

hver dag uansett vær. Ha gjerne en pose med utetøy. Tirsdag er det turdag. Klær 

etter vær. Husk at det er kjøligere drag i luften på Beitostølen enn i lavere terreng. 

 

• Vi maler! Ta med forkle elle klær du ikke er redd for å bli ødelagt av 
akrylmaling 

• Allergi. Barna får en snacks midt på formiddagen. Vær så snill å gi beskjed hvis 
det er noen allergier eller lignende 

• Ettermiddagsaktiviteter for barn kl.15.00 Se på sommerskoleprogrammet for 
aktiviteter som passer for barna. 

 
 

 
 
 

”O MENNESKEBARN! Fryd deg over ditt hjertes lykke, så at du kan bli verdig 

til å møte Meg og gjenspeile Min skjønnhet. ” 

 

 

"Slå dere ikke til ro med å vise vennlighet bare i ord, la hjertet gløde av kjærlig 

omsorgsfullhet for alle som krysser deres vei." ‘Abdu’l-Bahá 

 

 

O Gud! Opplær disse barn. Disse barn er plantene i din frukthage blomstene på 

din eng, rosene i din hage. La ditt regn falle på dem; la virkelighetens sol skinne 

på dem med din kjærlighet. La din bris forfriske dem så at de kan oppøves, vokse 

og utvikles og fremstå i den største skjønnhet. Du er giveren. Du er den 

medlidende. ‘Abdu’l-Bahá 

 

 

 

 


