
  

   

  

 

17.desember 2013 

Innhold 

 Juledikt 

 Nytt år, nye muligheter 

 Kjerstis barnehagehjørne 

 Et ønske om God Jul til dere alle 

 

 

 

Juledikt 

Må julen bli fin og  

gi ro i sinnet.  

La alle problemer  

bli små og 

forsvinne.  

La dagene som  

kommer bli gode 

og fine.  

Riktig God jul 

ønskes deg og 

dine. 

 



 

 

 

Nytt år nye muligheter 

Det sendes ut skjema til dere for utfylling til årets statistikk. Send dette inn så snart som 

mulig, senest  10. januar. 

Det vil bli besøk til hver enkelt av dere, helsestasjonen under ett, i løpet av våren 2014. 

Besøket er ment for å kunne diskutere aktuelle saker man jobber med, vurdere nye mulige 

saker og som hjelp til å planlegge PMTO arbeidet videre. Det beste er at deres ledere også er 

med på møtet. Jeg tar kontakt i løpet av januar for å avtale tid med dere. Hilsen Hege 

Kjerstis barnehagehjørne 

Jeg vil for det første takke så mye for hyggelig og lærerikt samarbeid i året som har vært! Virkelig 
spennende å få bli kjent med flere barnehager og lære mer om deres hverdag.  
 
Å motta veiledning fra andre på hvordan man skal være mamma eller pappa er noe som kan 
oppleves vanskelig for mange. Det kan være tøft å fordøye at noen i barnehagen har sett «noe» eller 
kommentert på hvordan de er foreldre. Men husk at jeg som PMTO foreldreveileder også er der for 
dere ansatte og kan drøfte saker med dere, gi dere tips og veiledning på hvordan motivere foreldre. 

Jeg ønsker meg dermed for det nye året at vi samarbeider enda tettere og oftere, og håper dere tar 
kontakt hvis dere tenker dere har en familie som kunne hatt utbytte av PMTO.  
 

Et ønske til dere alle!! 

Vi ønsker å takke dere alle som gode representanter for PMTO, Foreldrerådgivere og Sosiale 

ferdighetstrenere!! Dere gjør en flott jobb, og vi er veldig glade for å ha dere sammen med oss!        

Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle: 

                     

Julehilsen fra Redaksjonen ved: Hege A Johansen og Kjersti 

Vingerhagen. En ekstra hilsen fra nybakt mor i permisjon;Marion  

PMTO terapeut/impl. Hege A Johansen: 77026167/91579848 

PMTO foreldreveileder:  Kjersti Vingerhagen: 770 26203/95892663 


