Håper alle har hatt en flott sommer!
Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår sammen med dere.
Månedsbrevet kommer denne gang uten bilder da vi enda ikke har fått tilbake samtykke fra alle.
Den første tiden på høsten er alltid spesiell i barnehagen. Nye barn skal finne sin plass i barnegruppen. Voksne og barn skal bli kjent med
hverandre, og vi skal komme inn i gode rutiner. Personalet på furukammen arbeider aktivt med trygghetssirkelen for å trygge alle barn. Du kan
lese mer om trygghetssirkelen i årsplanen
De minste barna trenger godt tid på å bli trygg på den nye hverdagen sin, vi er opptatt av at de skal få en god start på barnehage livet sitt. Det
er store individuelle forskjeller på hvor raskt et barn venner seg til sine nye omgivelser, og der hvor enkelte barn finner seg raskt til rette vil
andre barn bruke noe lengre tid. For å skape gode relasjoner med barna, er det viktig at vi voksne i barnehagene er omsorgsfulle, lydhøre og
oppmerksomme på hvert enkelt barns behov. Slik at vi gir barna den tryggheten de trenger for å få en god hverdag i barnehagen.
I rammeplanen står det:
«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. Når barnet
begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke,
utforske og lære.» (Rammeplanen s.33)

Det er viktig for oss å ha en åpen og god dialog om barnets hverdag med dere foreldre/foresatte. Slik at vi sammen kan gjøre dagen best mulig
for barnet
De minste har begynt å gjøre seg litt kjent med det fysiske miljøet på basen. De har startet undersøkelsene av alle lekene som er der. Bamsene
har blitt klemt på, klosser har blitt tømt ut av kasse og bilene kjøres på gulvet. Ofte er det tryggest å sitte på et fang og gjerne se litt i en bok,
eller bare se seg rundt på alle de andre barn og voksne som er i rommet. Noen har utforsket det motoriske rommet. Lekt litt med ball, og
hoppet i alle putene. Spontan sang og musikk er trygt og beroligende, og blir sunget igjennom hele dagen.
På utelekeplassen er sandkassen, postvognen og dissene ofte trygt og godt å være.
2.åringene har tatt godt imot de nye barna. Vi har startet barnehageåret med å ha fokus på vennskap. Vi har sunget sanger som handler om
vennskap. Hørt på «bli med dansen» og «vennebyen sin vennesang». Dette er kjente sanger for barna og de danser ivrig med. Vi har sunget
sanger som handler om høsten, epler og troll.
Hver onsdag formiddag for vi låne Løveklippen. Her er vi sammen med 2 åringene som går på Parsell, Og vi får muligheten til å knytte nye
vennskapsbånd.
På Løveklippen har de mange spennende leker som vi ikke har nede, og det er ekstra kjekt. Alt skal testes og prøves ut, og vi skal ta oss godt tid
til å bli godt kjent her oppe. Vi kommer også til å spise middag i kantinen når vi er det oppe. I august har vi hatt oss to turer opp på løveklippen.
Barna lekte med riddere, dukkevogner og butikken. For noen av barna holdt det med en liten tur, mens andre ville ikke gå ned igjen. Vi bruker
høsten til å bli kjent med de nye rommene. I kantinen fikk vi servert deilige retter og fikk vi utfordret smaksløkene. VI øver på bordmanerer og
det å sitte på stolen mens vi spiser.
Det er viktig for oss å fange det barna er opptatt av. Før sommeren var barna veldig opptatt av trollet. Daglig var de nede i huset, banket på
veggene og kikket etter trollet. Vi sang om bukkene bruse og formidlet eventyret om de tre bukkene bruse. Etter sommerferien løp de rett ned
til huset og snakket om trollet. VI fortsetter tråden der vi slapp den før sommeren. I følge årsplanen skal barna få innflytelse i sin egen hverdag.
I september vi vi derfor dykke dypere inn i eventyret om Bukkene Bruse. (Årsplanen s.13)
I august har det vært mye aktivitet i åkeren og i drivhuset. I åkeren har vi smakt på rips, plommer, sukkererter og gulrøtter. Vi har luket i
potetåkeren, banket på døren til trollet og plukket skåler med rips. Vi tok med oss ripsen og rørte den til syltetøy som vi hadde på skiven til
lunsj. Rørte rips falt i smak. I drivhuset har vi vannet og høstet agurk og tomater. Vi har skjært agurken i skiver studert og smakt på den. Barna
har fått delta i prosessen, undersøkt, utforsket og oppdaget hvordan ting henger sammen.
I slutten av september skal barnehagen ha en høstsmake dag, der alle gruppen lager noe til festen. Vi er allerede i gang med å lage eplechips. Et
eple har blitt delt opp og undersøkt, smakt på frø, eple og skall. Barna har fått være med å skjære eple opp i skiver/biter og strødd på med
kanel. Å dele eplene var ikke så lett. Barna prøvde så godt de kunne, noen gav opp og spiste eplet istedenfor.

I SEPTEMBER SKAL VI:
2 åringene fortsette med prosjekt om Bukkene Bruse. Hverdagen vil også bli preget av frukt og grønt som hører høsten til. I samlingsstundene
synger vi sanger/vers og hører eventyr om temaet.
Hver onsdag er vi på Løveklippen om formiddagen og spiser middag i kantinen før vi går ned på furukammen igjen.
Vi vil fortsette å lage eplechips, smake litt og forberede oss til høstfesten.
Tirsdag blir tur dag. Vi starter med små turer til området rundt furukammen. Tar oss godt tid til å leke og undersøke omgivelsene underveis.
Etter hvert som barna blir vant til å gå, kommer vi til å utforske nye områder.
De yngste som nettopp har startet i barnehagen, har fortsatt et stort behov for å bli trygg og kjent med barnehagen. Derfor blir det viktigest for
de å få en forutsigbar hverdag, med trygge ramme. Dagene vil inneholde lek, sang og utforsking av lek miljø inne og ute.
I august har vi hatt en del regnfulle dager. Fint om dere tar med minst to sett ekstratøy. Body/genser, bukse, strømpebukser og sokker. Slik at
barna har tørre klær de kan skifte til. Fint om dere fyller opp sovekurvene med tynne luer og en overdel. I fingarderoben trengs det
ullsett/fleece og tynne luer. Husk å merk alt av klær og utstyr
Vi ser daglig over vogner og sjekker at seler og snorer er ok. Dersom dere tar med dere vognen hjem er det fint at dere sørger for at når
vognene er tilbake til barnehagen er den trygg og sikker for barnet å sove i. Sjekk at posen er ordentlig festet, selene riktig innstilt og at det ikke
ligger matrester i vognen.

VIKTIG DATOER I SEPTEMBER:
9.september plandag- Barnehagen er stengt
24.september Høstdag for barna i
barnehagetiden
17. september Foreldremøte, mer info kommer

Vi ønsker dere en fin september måned!
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