Månedsbrev MAI, JUNI, JULI og AUGUST 2022
MAI
Tirsdag 3.mai hadde vi fotograf i barnehagen. Mange av barna husket fotograf,
Siren, igjen fra i fjor. Nå skal alle ha fått bildene sine. Er dere fornøyd med bildene?
I mai har vi hatt besøk av 3 barn fra Knøttene som skal begynne på Maurtua i august.
I august skal vi også bli kjent med 3 andre barn som skal begynne på Maurtua.
Mandag 16.mai markerte vi 17.mai ute i barnehagen. Vi gikk 2 runder i 17.mai tog
bortover Stølsveien og tilbake langs blokken, mens vi viftet med flagg, sang og ropte
hurra! Vi har snakket om at 17.mai er Norges bursdag, og vi har sunget «Ja, vi
elsker….».
Fredag 20.mai startet vi opp igjen med FELLES SANGSTUND på Maurtua kl.9.30.
Hanna og flere barn på Maurtua ledet oss gjennom en flott sangstund med kjente
sanger. Det var flott å endelig kunne samle alle små og store inne. Fredag 3.juni blir
sangstunden på Bikuben. Så blir det Andedammen, deretter Knøttene, før vi starter
opp runden på nytt. Følg med på kalenderen hvor sangstunden skal være.
I mai har vi hatt flott vær med sol og varmt, og vi har hatt regn og vått. Selv om
kalenderen viser juni, er det viktig at barna har varme nok klær i barnehagen til kalde
og våte dager. Støvler og regntøy må være i barnehagen, og tørre klær å ta på når
barna kommer inn og trenger skift.
Solbriller, caps og solkrem kan gjerne ligge i barnehagen, og husk å smør barna
med solkrem på morgenen. Alle barna må ha med egen solkrem, og på solfylte
dager, smører vi barna utover dagen. Nå på våren og sommeren deler vi oss i
grupper ute/inne, og er vi mye ute store deler av dagen. Barna trenger også pauser
fra solen og vi har derfor spist de fleste måltidene inne. Kreativ lek og gode samvær
preger dagene. Aktive barn har behov for passelige klær og sko som er gode å
bevege seg i, og som også er lette å ta på/av. Barn «vokser» på å mestre og klare
selv. Vært skifter, og det er viktig at barna har klær til alle værtyper i barnehagen.
Når solen varmer vil noen av barna gjerne leke uten sko, og kle seg lett. Aktive barn i
lek, blir varme og det er vanskelig å ha akkurat passe med klær på seg, så det er flott
at barna har ulike klær å velge i. Det kan være lurt å ha et tynn lue/pannebånd og
solbriller.
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Vi observerer en stor glede med at smørelunsjen er tilbake. Barna spiser godt, og
praten går rundt bordet. Noen dager har vi koldtbord med lunsjen. Vi fortsetter med at
barna har med frukt til seg selv.
Barnehagens utviklingsarbeid
«Livsmestring for det 21.århundre og Bærekraftig utvikling»
Arnatveit barnehage deltar i Rekomp, som er en utviklingsprosess på egen
arbeidsplass, der hele personalet deltar og samarbeider med Høgskolen på
Vestlandet(partnerskap). Prosjektet er over 2 år og vi vil arbeide med
verdigrunnlaget/bærekraft. Dette er et spennende prosjekt og barna er aktivt med.
Målet med den barnehagebaserte kompetanseutviklingen 2021-2022.
- Sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet.
- Realisere krav og intensjoner i Rammeplanen.
- Utvikle et gjensidig samarbeid universitet- høgskole.
Vi på Maurtua følger frukttreet vårt i barnehagen, og nå blomstrer det og er veldig
fristende. Vi dokumentere prosjektet: FRA HAGE TIL MAGE, og prosesser med
barna på veggen rett innenfor døren på avdelingen. Vi skal stelle i hagen vår, så frø,
og daglig skal vi følge med på det som vokser og gror, og høste og smake/spise når
det er modent.
I plante kassene nede ved dissene som vi fylte jord i før påske, har vi nå sådd
gulrøtter, nepe, redikk, sukkererter, rød og grønn plukksalat, ruccula og tomater. Vi
har og sådd blomster; Blomkarse, ringblomst, kornblomst, erteblomst og
blomsterblanding. Flere barn er aktivt med rundt plante kassene, og det er
spennende å følge med på det som spirer og gror. Barn undrer seg og følger med
stor nysgjerrighet på hva som skjer oppi plante kassene fra dag til dag. Barna får
være med på mange ulike prosesser i REKOMP prosjektet vårt.
Alle barna har sådd gulrotfrø, og når det var begynt å spire fikk alle med sin plante
hjem + bruksanvisning på hva dere må gjøre videre. Dette blir et spennende
«barnehage – hjem fellesprosjekt».
Vi har satt poteter, sådd blomster frø. Vi har hengt opp sko på gjerde som vi skal
plante i. Har dere noe hjemme som vi kan henge opp og plante i og som kan pryde
barnehagen vår? Takk for det som vi allerede har fått!
Vi har begynt med at barna får så inne, frø og steiner som er i
frukten/grønnsakene de har med til fruktmåltidet. Det er så spennende å følge med
og se hva som kommer opp. Når det barna det spirer, får barnet det med hjem. Vi ber
dere om å følge barnets «prosjekt» videre opp hjemme.
På Maurtua har vi fokus på kildesortering. Vi jobber og med å ta vare på og bruke
lekene våre på en omsorgsfull og bærekraftig måte, slik at lekene ikke blir ødelagt og
kan vare lenge. Barna skal få være kreative når de skaper/bygger, på samme tid skal
vi undre oss over hvordan vi kan bruke de uten at de blir knust, og vi kan ta vare på
dem. Altså bærekraftig og livslang læring.
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Barn er glade i å ta og kjenne på alt, og vi øver på at vi må se på blomstene på
trærne og det som spirer i plante kassene, og vi har snakket med barna om at hvis vi
plukker av alle de fine blomstene på frukt trærne så får vi ikke frukt. Graver vi i plante
kassene, så får ikke frøene fred til å vokse opp.
Alt som vi voksne kan, skal barna lære, og det er derfor viktig at barna får være
nysgjerrige sammen med tålmodige voksne som forstår at barn trenger tid og
støtte for å lære og forstå. Foreldre, besteforeldre, naboer, venner, personale og
andre er viktige voksne i barnas liv i barnehagealderen.
Vi lytter til mye vakker fuglesang. Vi synger sanger om våren, blomster og fugler.
I april var det et barn som ville lage noe til farmoren sin. Dette ble en inspirasjon til
flere barn som også ville lage overraskelser/gaver til søsken, tanter og onkler som
hadde bursdag. Det er viktig at barn lærer å være omtenksomme, omsorgsfulle og
gode med hverandre i tidlig alder.
En dag i mai ble alle barna og de voksne invitert inn på Vestrommet på show. 3
barn hedde planlegge showet over flere dager, og de planlagte og organisert med
stemningsfullt lys, rullegardinene var nede og de hadde laget til med stoler og
sitteunderlag. Etter hvert som vi kom inn, fikk vi alle tildelt plass. En ledet og passet
på at alle barna fikk ønske seg en sang eller dans i showet. Guttene som hadde gått
på dansing stod foran og ledet oss i Fugledansen og Makarena dansen. Stemningen
var magisk gjennom hele showet.
I mai har vi feiret en 6 åring.

JUNI/JULI
Nå er det sommer og varmere dager, og barna kan ha med drikkeflaske i
barnehagen som de kan drikke av etter behov. Flasken kan stå i barnets skap.
Sommerfugler i krympeplast – spennende prosjekt.
Barna fargelegger store sommerfugler på krympeplater, som så blir lagt i stekeovnen
og krymper, og blir mye mindre.
Vi skal følge opp REKOMP prosjektet, og alt som spirer og gror i plante kassene og
ellers i barnehagen.
14.juni ønsker vi å invitere dere foreldre til å stoppe opp litt når dere henter. Ta
en runde sammen med barnet deres ute på lekeplassen og se på alt som vokser og
gror i REKOMP prosjektet vårt. Kom inn sammen med barnet ditt og se på
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avdelingen maleriene som henger på veggen, dokumentasjonen på prosjektet vårt
og kanskje har vi noe lite å bite i.
Barn og personale skal ha felles lunsj i barnehagen 22.juni, som blir en
avslutning på dette barnehageåret. Vi skal ha en samling for barna som skal
begynne på skolen, med litt overraskelser.
Vi skal feire en 5 åring og to 6 åringer før sommeren. Følg med på vedlagte kalender.
LEKEN er den viktigste aktiviteten i barnehagen. Leken er arena for barnas
utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Når barn leker sammen,
lærer de å dele og vente på den leken de aller helst vil ha. Vi veileder barna til å
bruke ord og snakke sammen i leken. Leken skal vernes og videreutvikles.
Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike type lek. Alle barna skal oppleve
glede, humor, spenning og engasjement i leken – alene eller sammen med andre.
Lek og samhandling er viktig, og skal legge grunnlag for barnets livsmestring
Barna liker å mestre, og vi ser et stort resultat når det gjelder å mestre å kle på seg.
God plass og få barn i garderoben om gangen, gir bedre plass og mindre
forstyrrelser, og barnet klarer å holde fokus og får klærne på seg. Hvordan er det
med påkledning hjemme? Gir dere barnet rom til å mestre av/påkledning selv? Det er
viktig at barnet klarer å holde fokus og mestrer av- og påkledning når de skal
begynne på skolen. Barna kler seg ivrig når de har lette klær og sko når de skal ut.
Barn må bli motivert og få bekreftelse, og etter hvert så skal barna erfare at de kan
klare ting selv uten at voksne skal gi de bekreftelse. Når barna kjenner
mestringsfølelse fra sitt indre, og prøver selv er de på vei til å bli selvstendige.
Vi fortsetter å jobbe å bruke passelig stemme inne, å samtale, lytte og bruke
språket ved måltid og i lek og relasjoner gjennom dagen i barnehagen, og mange
lytter, og bruker språket mer i lek med andre barn. Samtaler dere med barna rundt
bordet hjemme? Spiser barnet ditt når det ser på film? Vår jobb med å skape
forutsigbarhet og gode overganger for barna, ser vi resultat av. Barna på Maurtua
er aktive og glade, og latteren sitter løst. Fint om dere hjelper oss å snakke med
barna hjemme om at når vi er inne må vi snakke med passelig høy stemme. Vi
synger mye, danser lytter til musikk.
Alle har behov på å bli sett, få oppmerksomhet og bekreftelse. I barnehagen må
barna dele på de voksne, og barnet får ikke alltid oppmerksomhet og hjelp akkurat
når det trenger det. Å vente kan være krevende, og barnet blir sint og frustrert. Barn
trenger hjelp og støtte til å lære seg å regulere følelsene sine, og da trenger barna
tålmodige voksne. Får barnet alltid hjelp hjemme med en gang? Må barnet noen
gang vente på hjelp hjemme? Barna skal lære å bli kjent med, og forstå egne følelser
og reaksjoner, og vise empati for andre.
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VENNEGRUPPEN
Barna i Vennegruppen har nå vært på «Førskoledag» på skolen de skal begynne på.
De skal snart slutte i barnehagen, og begynne på SFO/skole. Vi i barnehagen
vektlegger at barna skal få en god avslutning og siste tid i barnehagen. Vi samtaler
positivt med barna om SFO/skole. Dette er en spennende og kan være en krevende
tid for barna. Kanskje dere forelder også er litt urolig for å slutte i barnehagen og
hvordan det vil bli å begynne på SFO/skole? Barn føler ofte foreldrene sin tanker og
følelser selv om foreldrene ikke har snakket om det. Det er viktig at vi i barnehagen
og dere foreldre sammen lager en god overgang og sammenheng fra barnehagen og
over til SFO/skole.
Vennegruppen er en glad, kreativ og aktiv gjeng, som liker å leke sammen i større og
mindre grupper på tvers av Bikuben og Maurtua.
Vi takker for samarbeidet, ønsker barn og foreldre, lykke til på SFO/skole.
Kom gjerne innom barnehagen om barnet ønsker det!
Vi gleder oss til å samle barn i Vennegruppen og foreldre til en avslutning for
barna onsdag 8.juni.

barnehagen hver dag?
- Husk reservetøy.
- Sjekk regntøy og dresser, sett i
strikk ved behov.
- Ta med innesko.
- Barna må ha passelige og gode
sko når de leker.
- Ta med hjem sko og klær for
tørke/vaske ved behov.

PRAKTISK INFO VÅR
- Dere foreldre må holde orden i
barnets hylle.
- Drikkeflaske.
- Merk barnets eiendeler!
- Husk passende og klær til norsk
sommer!
- Har barnet det nødvendige i

Husk å ha kontakt med oss i personalet ved levering og henting.
PLANLEGGINGSDAG 12.august 2022.

VI TAKKER FOR SAMARBEIDET DETTE BARNEHAGEÅRET OG ØNSKER
DERE ALLE EN GOD SOMMER!
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AUGUST
1.august åpner vi opp igjen etter ferien. Da ønsker vi 6 nye barn og foreldre
velkommen på Maurtua. I august vil vi jobbe med at alle barna skal bli kjent med
hverandre og livet på Maurtua. Trygghet vil stå i fokus. Vi skal også fortsette å følge
opp REKOMP i august, og det blir spennende å komme tilbake og se hva som har
skjedd i hagen vår når vi har vært på ferie.
Hver dag skal vi observere og følge med på endringer på plantene i plante kassene og
bærbusker/frukttrær i hagen vår 😊

Følg med på barnehagens nettside;
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/barnehager/arnatveit-barnehage

Vi på Maurtua kan nås på mob; 99480053 / tlf: 53033884
For personalet på Maurtua
Mona Tunestveit Knutsen, pedagogisk leder
Arnatveit 3.juni 2022
Privat mobl; 92426607 hvis behov for kontakt etter barnehagen.
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MAURTUA JUNI/JULI 2022
Fokus; Leke, være i relasjon, holde på vennskap og ta avskjed med venner som skal begynne på skolen.
Prosjekt; Lek, Vennskap, Sommer, Rekomp med Livsmestring, Kildesortering og Bærekraftig utvikling.
Hver dag skal vi observere og følge med på endringer på plantene i plante kassene og bærbusker/frukttrær i hagen vår 😊

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

UKE 22

30 Leke sammen

31

1.juni
Eva delprøve

2

3 KL.9.30 Sangstund
Bikuben

UKE 23

6.juni
2.pinsedag

7 Leke sammen
Så frø fra frukt og
grønnsaker

8

9

10 KL.9.30 Sangstund
Andedammen

UKE 24

13 Leke sammen
Så frø fra frukt og
grønnsaker

14

15 SOMMERFEST på

16

17 KL.9.30 Sangstund
Knøttene

UKE 25

20 Leke sammen

21

22 Felles lunsj for
barn og personale 😊

23

24 KL.9.30 Sangstund
Maurtua

UKE 26

27 Leke sammen

28

29

30 Feire 2, 6 åringer i juli

1.juli

UKE 27

4 Leke sammen

5 Feire jubilant 5 år

6

7

8 Kl.9.30 Sangstund
Andedammen

Unneland, barn og
foreldre
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MAURTUA AUGUST 2022
Fokus; Bli kjent med hverandre og «livet» på Maurtua. Gjennom lek, knytte relasjoner og etablere vennskap.
Prosjekt; Lek, Vennskap, Sitteunderlag, Sommer, Rekomp med Livsmestring, Kildesortering og Bærekraftig utvikling.
Hver dag skal vi observere og følge med på endringer på plantene i plante kassene og bærbusker/frukttrær i hagen vår 😊

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1 Leke sammen og bli
kjent
Følge med på plantene
i plante kassene og
bærbusker/frukttrær.

2
Forberede bursdag

3

4 Feiret en 5åring!

5

UKE 32

8 Leke sammen og bli
kjent

9

10

11

12 PLANLEGGINGS
DAG

UKE 33

15 Leke sammen og bli
kjent

16

17

18

19

UKE 34

22 Leke sammen og bli
kjent

23

24 Forberede bursdag

25

26

UKE 35

29 Leke sammen og bli
kjent

30 Feiret en 5åring!

31

1.september

2

UKE 31

DAGLIG
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