
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Barnehagen skal sørge for at barn opplever 

trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen" 

Rammeplan for barnehagen s.23 

 

 
August har gått fort!  

Nå begynner hverdagen så vidt å sette 

seg hos noen av dere, og vi opplever at 

oppstart i barnehagen har gått veldig 

bra. Ved at dere foreldre bruker god tid 

og viser tillit til oss i barnehagen blir 

barna trygge og tør gi 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. 

 

 

I september ser vi fram til å bli enda bedre kjent 

med hverandre, og til å få etablert litt felles rutiner i 

gruppen. Vi vil fokusere på å etablere en god dagsrytme 

slik at dagene oppleves forutsigbare og trygge. Barna 

utvider sirkelen sin av trygge barn og voksne, litt etter litt. 

Det oppstår stadig nye gylne øyeblikk mellom barna og 

mellom barn og voksne.  

Det er mange nye inntrykk, og vi ønsker å gi barna 

”verden i små doser”. Det er store områder og utforske 

både inne og ute, som de introduseres for litt etter litt. Det 

har vært godt å bruke Småland i oppstarten, men nå vil vi 

også bruke den store lekeplassen på formiddagene.  

Denne måneden ser vi også frem til å bli kjent med dyra i 

barnehagen og vil ha fast fjosdag på fredagene. Da går 

vi på Tunet og hilser på geitene, kaninene, hestene og 

grisen. Noen har nok med å vinke til dem i starten, mens 

andre er klar for å ha kaninene på fanget første dagen! 

Fagområdet vi har fokus på denne måneden er 

kropp, bevegelse, mat og helse. Det skal 

innarbeides 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 bordet med gode samtaler og god mat. Vi vil 

også introdusere noen bevegelsessanger, og legge til 

rette for bevegelseslek/toddlerlek både inne og ute 

(boltrelek på puterom, dans, rulle, balansere, hoppe, løpe 

osv).  

Toddlerleken er typisk for barn i ett- og toårsalderen. Det 

er en kroppslig lek, der barna bl.a. hermer etter 

hverandre, springer etter hverandre, ser på hverandre og 

ler sammen. Det er tydelig at de har glede i hverandres 

selskap. Det er gøy å boltre seg i madrassene, løpe og se i 

speilet, klatre i sofaen og rutsjebanen på avdelingen. 

Utover høsten vil vi også ha foreldresamtale 

med hver enkelt, slik at vi får snakket om hvordan 

oppstarten har gått, hvordan det går nå og hvordan det 

går hjemme. Sammen finner vi ut hvordan vi kan fortsette 

å gi barna en god hverdag i barnehagen. Denne 

samtalen blir mest sannsynlig i uke 39 eller 40.   

 

 

 

     Viktige datoer: 

Foreldremøte  

23.september kl. 19:00 

Dere er varmt VELKOMMEN   

(mer info vil komme på eget skriv  

eller på tavla) 

 

 


