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Juni hos Ankeret– en oppsummerings måned
Juni gled raskt mellom fingrene, kanskje var det fordi vi gledet oss til
sommerferien, eller kanskje fordi vi opplevde en halv måned med
sydenvær? Det viktigste for oss på Ankeret, var at juni var en måned fylt
med nye utfordringer og at barna opplevde mestringsfølelse. De har stadig
vist frem det de har erfart og lært.
Etter å ha jobbet et fullt år sammen, er det flott å oppsummere hva året ble
fylt av. Derfor arrangerte vi sommerfrokost og på Ankeret hadde vi en
utstilling. På utstillingen viste vi fram bilder som dokumenterte aktiviteter
vi har hatt og noen av barnas produksjoner.
I det året som har gått, hadde vi bevisst bestemt oss for å jobbe med prosjektarbeid og jeg ville
legge fram hvordan UDIR forklarer det å jobbe med prosjektarbeidet i barnehagen:
«Prosjektarbeid er her knyttet til et arbeid med et tema eller et
fenomen der hensikten er å skape en arena for fordypning og
forståelse. I prosjektarbeid har barns nysgjerrighet og
medvirkning en sentral plass, og barns lyst til å undersøke og
utforske skal ha betydning for pedagogiske valg. Prosjektarbeid er
også et prosessorientert arbeid som ikke nødvendigvis har en
begynnelse eller en slutt, men som handler om å følge dynamikken
som oppstår mellom barna og temaet eller fenomenet barna er
opptatt av. Det er en nær sammenheng mellom de voksnes og
barnas handlinger og læring, og disse er gjensidig avhengige av
hverandre.»(https://www.udir.no/kvalitet-ogkompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-forkvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/pedagogiskdokumentasjon-i-et-didaktisk-perspektiv/prosjektarbeid/)
Det er interessant å se at som pedagogisk leder hadde jeg en tydelig formening av hva vi skulle
jobbe med i løpet av året, og dette ble presentert til dere på det først foreldremøtet i september.
Selv om temaet allerede var bestemt, var det viktig for oss på avdelingen, at barns nysgjerrighet
og medvirkning hadde en sentral plass. De bøkene som var planlagt å ta 3 måneder for å jobbe

gjennom, viste seg å bli veldig spennende for barna. Derfor vi tok grep og brukt lengre tid for
hver dyr barna viste ekstra interessere for.
I denne alderen er språket et av de områdene hvor det er lett å merke
en utvikling. Vi på avdelingen får en bekreftelse hver dag på at å
jobbe bevisst med nøkkel ord relatert til temaet, og å bruke riktig ord
og begreper når vi snakker med de små, har en stor betydning for
barnas språkutvikling.
Jeg håper at dere har opplevd, som oss, at barna har hatt stor
utvikling gjennom dette året. Og vi satser på at denne utviklingen
blir dynamisk og at vi på avdelingen klarer å gi hvert barn de innspill
de trenger i barnehageåret som kommer.
Tusen takk for all tillit dere har hatt til vår jobb, og for ett nydelig
samarbeid.
God sommer!
Hilsen Fran
Ped. leder hos Ankeret

Juni på Roret
Hei!
Da var juni over, og vi beveger oss mot juli. Denne måneden har vi har vi badet i
vannsprederen på de varmeste dagene, vært på stranden og fanget krabber og vært på tur med
telt i skogen. Vi hadde også en fin sommerfrokost, hvor vi fikk vist frem litt av det vi har
jobbet med dette året inne på avdelingen. Plutselig var det kaldt og gufsent igjen, vi har måtte
finne fram luer og regntøy på de mest regnfulle dagene.
Værskiftet har virkelig bidratt til mange gode og reflekter samtaler om vannets kretsløp,
hvordan vannet kan være i fast, flytende og gass form.
«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan
forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige
fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre
erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. ¨
(Rammeplanen 2018)
Men når det har vært dårlig vær, så har vi virkelig
utnyttet dette også. Vi har hatt god rollelek i
dukkekroken, spilt spill og vi har lest mange bøker.
Boken om hoggormen var veldig spennende og det
resulterte i at vi laget hver vår hoggorm med eggekartonger.
Vi har også flere musikk samlinger i juni, der har vi sunget flere nye sanger og vi har alle
sammen fått spilt på ulike instrumenter. Vi har prøvd å lage hver våre små rim, og dette var
utrolig lærerikt, utfordrende og ikke minst morsomt.
Rammeplanen sier at gjennom arbeidet med kunst, kreativitet og kultur skal personalet
stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser,
utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas
kreative prosesser og uttrykk.
Vi ønsker både små og store en riktig god sommer!
Med vennlig hilsen Andrea Mydland
Pedagog på Roret.

Månedsbrev for Lanternen juni
Hei alle sammen ☺
Her på Lanternen har vi hatt det ganske kjekt og
hektisk.
Først i juni har vi hatt sykkeldag i finværet, dette var
selvfølgelig kjempe kjekt, hovedfokuset under
denne sykkeldagen var oppmerksomhet i trafikken.
Vi snakket og øvde på å ha oversikt i et trafikkbilde
som er i forandring hele tiden. Helt konkret hjelper dette barna med å unngå kræsj der og da,
men det er jo greit å øve på å holde overblikk over hva som skjer rundt oss og da spesielt i
situasjoner og miljø der ting er flytende og forandrer seg fortløpende. Dette utsnittet fra
rammeplanen synes jeg godt viser godt noe av det vi har jobbet med på avdelingen vår i år:
«Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og på virkes av alle
sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere,
medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas
ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god
språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som
fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling». (Kd, 2017)

Abc har vært på tur til Kardemommeby, det var en veldig
kjekk tur og jeg ble/er imponert over hvordan barna håndterte
hele dette opplegget. Vi fikk naturligvis sett mye forskjellige
dyr i ulike landskap. Tømmerennen var selvfølgelig en herlig
opplevelse og mange av oss var gjennom den åtte ganger,
bobbanen var også veldig bra ☺ Da gleder vi oss til ny tur
2019

Selvstendigheten og modenheten barna viste på kvelden i
forbindelse med legging være borte fra foresatte imponerte
meg stort, jeg synes det er veldig kjekt å se utviklingen til
deres barn spesielt dette siste året ☺ Vi har felles på huset
hatt miljødag der fokuset i år naturligvis har vært plast i
havet, vi dro til sjøen og plukket masse avfall der. Vi har da
hatt dialog rundt hva som skjer i havet og dyrene som bor der når vi
fyller opp havet med plastikk. Gjennom juni har vi fulgt de to
familiene med blåmeis som vi har hatt i fuglekassene våre, nå har
alle ungene i begge kassene blitt flyvedyktige og de har forlatt
redene, så vi skal følge ekstra godt med for å se om noen kommer
tilbake og legger kull nummer to.
Det ble et kort liv for en av blåmeisungene som dessverre ikke greide å fly når han kom utav
fuglekassen, det endte da opp med at den ble lunsj for en sulten kråke. Men den rakk å være
med oss på samling, så da fikk vi blant annet snakket om hva som
kunne skje med den visst den ikke greide å fly som de andre
fuglene når den kom utav fuglekassen. Heldigvis var foreldrene
og passet på den en stund, men de greide dessverre ikke å jage
bort den sultne kråka 
Vi hadde også en fin sommerfrokost hvor barna fremførte vennskapssangen «Kjekt å ha
någen» og vi fikk vist frem noe av det vi har jobbet med dette året inne på avdelingen. Med
dette ønsker jeg dere en riktig god sommer og til
alle dere som skal begynne på skolen lykke til
videre, dette kommer til å gå knallbra ☺
Vi ønsker dere alle en riktig fin sommer
Mvh: Christian Mikalsen
Ped.leder Lanternen

