Månedsbrev juni, juli & august 2022
Andedammen
Hva har vi gjort på i mai?
Da går vi inn i siste innspurt i dette barnehageåret. Det er snart på tide å si hade til alle våre
kjære store barn som skal begynne på Bikuben. Etter sommerferien skal vi nok en gang ønske
nye barn velkommen til Andedammen, og dagens minste barn som plutselig blir de største 😊
Men nå skal dere få lese om hva vi har gjort på Andedammen i mai måned!
ReKomp
Vi har plantet mye denne måneden. Både inne og ute. Ute har vi blant annet sådd poteter,
plantet gulrøtter, reddiker, linfrø, plukksalat og ringblomster. Inne begynner agurkplanten vår
å virkelig få fart på seg. Det har komt blomster på den, men vi venter i spenning på om
agurkene snart kommer ut. Vi har allerede store planen på hva vi skal gjøre med agurkene. De
skal spises! Kanskje vi også skal prøve å sylte noen? Sylteagurk er i alle fall en stor favoritt
når vi spiser lunsj.
I april plantet vi eplesteiner og mandarinsteiner i zip-poser. Eplesteinene begynte raskt å spire
og de har vi plantet om i en større potte. Mandarinen så ut som den ikke ville spire, men
plutselig en dag, etter noen spennende ukers venting, kom det opp en liten stilk med et blad.
Den skal få lov å henge litt lenger i vinduet før den skal få sin egen potte den også. Ingen av
oss voksne på avdelingen har så stor erfaring med det å plante ulike ting, så vi er like spent
som barna på om vi klarer det. I juni skal vi gå rundt å følge med på alt det vi har plantet og
studere plantenes vei fra frø til mat, fra hage til mage.

Dere har også fått med dere hjem gulrøttene som barna har plantet. Fint hvis dere kan holde
oss oppdatert på hvordan det går med disse. Veldig kjekt for barna å følge med på hele
prosessen. Barna er blitt gode på å kildesortere. Når noen har spist yoghurt, går de inn på
badet etter måltidet og vasker og kaster i riktig spann. De største barna har skjønt hvilke spann
de skal kaste de ulike tingene i og er med og hjelper de minste.
I forkant av 17 mai, har vi pyntet og laget ulike ting i de norske fargene. Etter sovetiden har vi
sett og hørt på 17.mai sanger på smartborden. Vi så også på 17.mai tog fra ulike deler av
landet, for at barna skal få en viss forståelse for hva det vil si å gå i tog. Det er nok ikke
mange av barna her som har gått i et ordentlig 17.mai tog før. Den 16.mai gikk hele
barnehagen i tog rundt i nærområdet. Det var veldig gøy! Vi hadde med oss en høyttaler som
spilte gøye sanger. Det ble mange hipp hipp hurra rop også.

Ellers har vi vært mye ute og lekt i mai. De nye motorsyklene er veldig gøye. De lager mer
lyd på asfalten enn de gamle, men når det blir for mye lyd, har vi tatt de med ut på graset. Nå
for tiden syns de største barna at det er gøy å ta motorsyklene med helt opp til toppen av
bakken og kjøre nedover i full fart. De har stort sett kontroll og det går som regel bra. Det er
viktig at barna får større utfordringer motorisk etterhvert.
Kropp, bevegelse, mat og helse
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna
opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
Rammeplanen s. 49
Mye av utetiden denne måneden har gått med til å
utforske naturens mangfold. Vi har plukket blomster
som vi har laget ulike typer «matretter» av og vi ser
konstant etter insekter under steiner og i jorden. Finner
vi makker, tar vi de med oss og putter de i plantekassene
våre. En dag fant vi en ganske så stor larve. Var det den
lille larven aldri mett?
Vi har hatt noen fine turer denne måneden. På de to siste turene har vi gått opp til en lekeplass
oppe i Stuajordet. En fin lekeplass som barna liker å være på. Her har de store disser, et lite
klatrestativ med rutsjebane og en fin balansebane rundt hele plassen.
De barna som skal begynne på Bikuben etter sommerferien har hatt 4 fine dager på besøk der
borte. Her har de blitt bedre kjent med alle de nye vennene sine. Disse dagene gikk veldig
fint. Vi har blitt bedre kjent med avdelingen og de nye voksne som jobber der. Vi så at mange
av barna allerede har begynt å knytte bånd til barn som går på Bikuben.

Hva skal vi gjøre i juni?
Vi skal fortsette å plante nye planter og grønnsaker og vanne de plantene vi har. Vi skal også
bruke denne siste tiden sammen til å fokusere på leken og relasjoner. Vi skal legge til rette for
gode lekeopplevelser, vi skal utvide allerede etablerte lekerutiner.
Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek
Personalet skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i
lek
Rammeplanen s. 20
Dette er en av våre viktigste arbeidsoppgaver. Leken er så viktig for barnas læring, selvfølelse
og mestringsfølelse. Det å inkludere og bli inkludert er så viktig. For de som skal over på stor
avdeling er det godt å få erfaringer med den type lek som lekes der, og vi legger vekt på
rolleleken. Barna skal mestre ferdigheter både for å komme inn i lek og for å opprettholde
den.
Vi skal ha en markering onsdag den 22/6, en avslutning for de barna som skal begynne på stor
avdeling etter sommerferien. Da spiser vi pizza og koser oss med bilder og gode historier fra
tiden deres på Andedammen. Frem til dags dato har vi tatt 1300 bilder på Andedammen dette
barnehageåret, så det er nok av bilder å se på 😊

Tirsdag 14.juni inviterer vi dere foreldre til «Åpen dag» når dere kommer og henter barna
denne dagen. Pga ombygging blir det ingen vanlig sommeravslutning. Når dere kommer og
henter, håper vi at dere vil ta dere ekstra tid og kommer innom og se på bildene vi henger opp
fra Rekomp prosjektet vårt. Dere kan også ta dere en rundtur rundt på uteområdet og se på alt
det vi har plantet. Barna deres har mye de vil fortelle dere.
Thea har sin siste dag i barnehagen torsdag 30.juni. Vi vil gjerne takke henne for et fantastisk
fint år sammen! Thea er kreativ, omsorgsfull, raus, byr på seg selv, en god lekekamerat,
tålmodig, trygg voksen, pålitelig og veldig fin i samspillet med barna. En så reflektert jente
skal en lete lenge etter! Hun har gjort et stort inntrykk på både barna og alle oss voksne i
barnehagen. Tusen takk for den tiden du var sammen med oss, Thea, og lykke til videre på
Ådnamarka skule 😊 Du kommer til å bli savnet! 😊

Viktig informasjon
Vi går tilbake til den gamle fruktordningen vår. Dere kan ta med 1 frukt hver dag, så skjærer
vi opp frukten og deler med alle barna.
Juli: Det er sommerstengt i uke 28, 29 og 30. Hvis noen skal ha mer ferie enn det som dere
opprinnelig har satt opp, er det viktig at dere gir beskjed om dette. Uken før barnehagen
stenger håper vi på fint vær slik at vi kan kjenne på sommerfølelsen med plasking og bading i
båtene våre. Skulle ønsket ikke slå til så skal vi nok finne på kjekke aktiviteter likevel. Denne
uken er vi sammen med Knøttene.
August måned: Barnehagen åpner mandag 1. august, og nye barn begynner i barnehagen 8.
august. August måned blir en måned med fokus på tilvenning og tilknytning. Nye barn og
foreldre skal bli kjent med barnehagen, og de som allerede har gått her ett år skal bli kjent
med nye lekekamerater. I år får vi 5 nye venner på avdelingen. Alle de nye barna som skal
begynne, er søsken av barn som allerede går i barnehagen. Vi gleder oss veldig til å bli kjent
med alle de nye barna!
Foreldresamarbeid er viktig for oss. Dersom dere har noe dere ønsker å ta opp med
barnehagen som angår deg eller ditt barn, ber vi om at dere tar det opp fortløpende med
personalet, gjerne med pedagogisk leder.
Vi ber om at dere smører om morgenen, og så smører vi etter soving. En god caps/solhatt kan
være godt å ha, sammen med solbriller. Husk også at barna trenger lettere klær som t-skjorter
og shorts til varme dager. Vi håper på fine dager fremover også.

Vi ønsker alle en riktig fin juni måned og god sommerferie!
For personalet på Andedammen
Halvard Langhelle
Pedagogisk leder
Arnatveit barnehage på nett:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/barnehager/arnatveit-barnehage
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