SANDTOPP-NYTT

Månedsbrev fra Roret – august 2021
Hei og velkommen til nytt barnehageår 😊
Sommeren er over og vi er glade for at vi nå, stort sett, er tilbake til
normalen..
På Roret holder vi på med tilvenning av nye barn. Dette er en spennende periode for både
barna og de foresatte.

I disse første ukene av barnehageåret har vi fokus på omsorg, trygghet
og det å bli kjent på avdelingen og ute i sandkassen.
«Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg: Omsorg er en
forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati
og nestekjærlighet. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett,
forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for»
(Rammeplan s.19).

På avdelingen synger vi mye og det er fint å se at barna allerede gjenkjenner og prøver å gjøre
bevegelsene som hører til de forskjellige sangene. «lille Petter edderkopp» og «med krøllet
hale» er blant favorittene.

Sommerfuglene er de største barna på avdelingen og de liker veldig godt å være ute. Vann og
sand er alltid spennende. De har allerede vært ute på små turer og oppdaget nye områder.

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av
naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og
læring» (Rammeplan s.52).
Larvene er de yngste barna og vi holder på å bli kjent med alt det
nye som de opplever på avdelingen. Nye rom, leker, voksne og
barn. De finner stadig nye ting å utforske.
Nå i høst skal vi lese boken om den “Lille larven aldri mett “og eventyret om “De tre bukkene
bruse”.
Hilsen Sissel Helliesen
Konstituert avdelingsleder på Roret

Månedsbrev Lanternen august
Hei! Da har et nytt barnehageår startet, og vi gleder oss til å
se hva dette året vil bringe. August måned var det sommer
barnehage hvor alle avdelingene var samlet og lekte
sammen og hadde aktiviteter sammen. Det var også delte
dager hvor de gjorde forskjellige ting. Vi har gått turer i
skogen og til stranden.

Da vi begynte det nye året så har vi fått en ny barnegruppe på
avdelingen og nye voksne. Denne måneden vil gå ut på å lage
trygge koblinger og få barna til å føle seg trygge på avdeling og
til oss voksne, samt finne nye lekekamerater. Vi har også fått et
nytt barn på avdeling som ikke har vært hos oss før, og jobber
dermed med tilvenning på avdeling også ☺

” Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og
god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet
får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.”
(Rammeplan s,33)

Vi har hatt fokus på å skape vennskap og trygghet på avdeling
denne måneden, men også skape interesse i eksperimenter, har
dansefester og skape gode lekerelasjoner ved å komme seg inn i
lek og ved å dele leker med andre ☺

“Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas
selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta
egne behov og det å ta hensyn til andres behov.” (Rm s, 23)

Med vennlig hilsen og Marie Kristoffersen, avdelingsleder og Karianne Eriksen,
barnehagelærer

Månedsbrev fra Ankeret
august
Hei!
Velkommen til nytt barnehageår. Nå har de eldste fra Lanternen kommet opp på Ankeret og
de som var Ekorn i fjor er nå blitt ABC. Dette er veldig spennende for alle. Noen er kommet
på en helt ny avdeling, og noen får kjenne på hvordan det er å være eldst i barnehagen. Vi har
også fått ny voksengruppe på Ankeret.
Høsten er en tid for forandringer. Likt som at det skjer forandringer i barnehagen og
forandringer i naturen. Vi har brukt disse to ukene i nytt barnehageår til å gjøre oss kjent med
forandringene. Vi har vært inne og gjort oss kjent med innemiljøet, vi har gjort oss kjent med
den nye voksengruppen og vi har gått på tur og gjort oss kjent med endringene i naturen.
Været begynner å bli kaldere, gresset er ofte fuktig om
morgenen, og det er vokst masse sopp i skogen.
Sopp er spennende, vi har sett mange sopper. Vi har
snakket om at noen kan vi plukke, og andre ikke.

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får
erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg
og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
Rammeplanen, 2017.

Neste måned begynner vi med ABCdag med skoletrening. Det gleder vi
oss til!

Med vennlig hilsen Jannike Nymark,
avdelingsleder på Ankeret

