
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Barnehagen skal sørge for at 

barn opplever trygghet, 

tilhørighet og trivsel i 

barnehagen" 

Rammeplan for barnehagen s.23 

 

August har gått fort!  

Nå er hverdagen tilbake for fullt hos mange, og vi 

opplever at oppstart i barnehagen etter sommeren har 

gått veldig bra. Ved at dere foreldre bruker god tid og 

viser tillit til oss i barnehagen blir barna trygge og tør å 

hive seg hen i leken.  

Den første måneden har vi fokusert på å bli kjent, og 

skape en trygg atmosfære på avdelingen. Vi har derfor 

brukt mye tid med barna på gulvet inne og ute i lek. Når 

vi er på gulvet er vi på barnas høyde, og de kan søke oss 

som «trygge baser» når de trenger påfyll med trygghet 

for eksempel gjennom blikkontakt eller å sitte i fanget.  

For Smørblomstene har det vært mange kjente fjes, og 

noen nye. Vi har også fått bli kjent med mange av de 

nye Fiolene, og gleder oss til å bli kjent med resten 😊 

I september ser vi fram til å se at barna blir enda 

bedre kjent med hverandre. Det oppstår stadig gylne 

øyeblikk mellom både barn og voksne.  

Det er mange nye inntrykk for Fiolene som har begynt i 

barnehagen, og vi arbeider med å etablere en god og trygg 

barnehagehverdag slik at de våger å utforske mer og mer. 

Det er store områder å utforske både inne og ute, og vi 

arbeider med å gi barna mulighet til å utforske litt og litt. 

Vi vil fokusere på å etablere en god dagsrytme slik at 

dagene oppleves forutsigbare og trygge. 

For Smørblomstene er det også nytt da de plutselig er 

eldst på avdelingen.  I hverdagen ser vi mye toddlerlek 

blant barna, der barna hermer etter hverandre, springer 

etter hverandre og ler sammen. Det er tydelig at de har 

glede i hverandres selskap. Det foregår også små 

sekvenser med rollelek, der barna blant annet lager mat, 

pakker vesker, reiser med bussen, og legger dokkene i 

senga. Den grønne «kuben» med stoff som henger ned er 

en kjekk plass for «tittei» leken, og flere fryder seg i å 

kunne gjemme seg bak det grønne teppet for så å titte 

frem.  

Det er også helt naturlig at det kan oppstå konflikter 

mellom barna når vi er mange på en plass. Vi jobber tett 

på for å veilede barna i dette, og vi snakker mye om 

hvordan vi kan være gode med hverandre. Dette kan dere 

også snakke om sammen hjemme.  

Fagområdet vi har fokus på denne måneden er kropp, 

bevegelse, mat og helse. Vi vil arbeide med å etablere 

gode rutiner rundt matbordet, og rutiner for håndhygiene 

i forkant av måltid. Vi ønsker at barna skal utvikle 

matglede og kunne glede seg over å ha felles fokus rundt 

matbordet med gode samtaler og god mat. Vi vil også 

introdusere noen bevegelsessanger, og legge til rette for 

bevegelseslek både inne og ute (boltrelek på puterom, 

dans, rulle, balansere, hoppe).  

Utover høsten vil vi også holde oppstarts-samtaler med  

dere som er foreldre til de nye fiolene, og det er også 

mulighet for samtale  foreldrene til smørblomstene om 

dette er ønskelig. Dette vil bli informert nærmere om etter 

hvert. 

 

 

 

Viktige datoer: 

- Foreldremøte 23.sept, klokken 

19:00 – Dere er varmt 

VELKOMMEN 😊 (mer info 

angående foreldremøte vil komme på 

eget skriv) 

 


