Her kommer årets første månedsbrev- og plan. Selv om det er en måned siden barnehagen åpnet etter ferien vil vi benytte
anledningen til å ønske alle nye og gamle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en flott sommer!
Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt barnehageår sammen med dere og de herlige barna deres.

august måned

Vi innleder månedsbrevet med å gi tilbakemelding på
:
Den første tiden på sensommer/høsten på en småbarns-base er alltid spesiell. De nye barna skal introduseres for en helt
ny arena, der mor og far ikke skal være tilstede. Barnet skal knytte relasjoner til nye og ukjente omsorgspersoner, og for
mange barn er det kanskje nytt å være borte fra mor og far over en lengre periode. Dette kan være en følelsesmessig tung
og vond prosess for både barnet og foreldrene. Å se det kjæreste man har oppløst i tårer når en skal gå ifra er ikke akkurat
lett. Dette er personalet i barnehagen veldig bevisste på og vi prøver så godt vi kan å møte dere med forståelse, trøst og
omsorg. Bare for å ha sagt det; dere har vært utrolig flinke! Dere smiler og vinker, og viser barnet med hele kroppsspråket
at «dette går fint!». Selv om det er tøft for dere så er dere så gode og positive. Godt jobbet! 😊
Barna skal i barnehagen bli trygge i det fysiske miljøet inne og ute, på rutiner, de skal takle å ta avskjed og å være adskilt
fra mor og far. Voksne og barn skal bli kjent og trygge på hverandre, og vi skal komme inn i gode og forutsigbare rutiner.
Både trygghet og forutsigbarhet er viktige stikkord i en tilvenningsperiode, og det er svært grunnleggende for
barnets videre utvikling og læring. For de nyeste barna har dette vært, og vil fortsette å være vårt hovedfokus i de
kommende månedene. Det handler om å møte barna på følelsen sine, f.eks. når de er lei seg ved avskjed, når de er sulten

eller trøtt. Vi skal også fokusere på å være glade sammen og kjenne på de gode følelsene. Sang og bruk av tøys og

humor er viktige ingredienser i samvær med barna. Barna elsker sang og musikk, og det er mye av dette i løpet av
dagen, både spontant og i samlingsstund.
Primærbehovene må dekkes og de voksne må møte barna med omsorg,

trøst, godhet og hjelpe dem til å

organisere følelsene sine. Når barna opplever en god tilknytning og trygghet til sine nye omsorgspersoner i
barnehagen vil det etter hvert ønske å utforske, undersøke og mestre.

«Trygghetssirkelen», som er Øyjorden barnehage sitt verktøy i tilvenningsperioden, påpeker at tilknytning og
utforsking henger sammen i barns læring og utvikling. Disse to begrepene står i et avhengighetsforhold til hverandre,
dvs. at man ikke oppnår det ene uten det andre. Når relasjonen til den voksne er på plass kan barnet, med visshet om at
den voksne er tilstede og «ser», utforske og undersøke verden. Barnet vil bli møtt med oppmuntring, glede, støtte og
anerkjennelse. Trøst og omsorg er ikke langt unna dersom barnet går «på en smell». Den voksne setter ord på og gir
mening til barnets nye opplevelse og erfaringer.

«DET ER MYE GOD LÆRING I GOD OMSORG,
DET ER MYE GOD OMSORG I GOD LÆRING»
(SITAT: UKJENT)

Så langt synes vi at det har gått veldig fint. Vi ser at barna har knyttet relasjoner til flere av de voksne og tryggheten
kommer mer og mer på plass. Gråten stilner fortere etter avskjed, de gjenkjenner rutinene og er blitt mer trygg i de ulike
situasjonene som de møter i løpet av dagen. Ved at vi gjentar de ulike rutinene og dagsrytmen skaper dette også en
trygghet og forutsigbarhet, for alle barna på Parsellhagen.

Mye av det overnevnte gjelder også for 2 åringene. De er nå blitt de eldste på basen. Men selv om de er for «veteraner» å
regne, så kan det også være behov for litt tilvenning igjen etter en lang sommerferie. Noen har gjerne behov for ekstra
trøst ved avskjed med mor eller far. Gamle og nye rutiner må innarbeides, og barnegruppen som de gikk i har endret seg.
Vi opplever så langt at også overgangen for 2 åringene har gått fint. De har funnet hverandre og sin plass i den nye
gruppen. De har også fått en ny venn som til skal bli kjent med og knytte vennskapsbånd med. Å være eldst har sine
fordeler. De får tilgang på lekemateriale som er tilpasset deres alder, og aktiviteter som å gå på tur, gå på motorisk, kjøre
motorsykkel i gangen og å leke på Løveklippen står på agendaen.
Å være eldst er viktig å få kjenne på og erfare. Nå er det de som «ruler» på basen og kan medvirke mer i sin hverdag. Men
samtidig må de lære å justere seg til og å ta hensyn til de yngre barna, samt at det vil bli stilt mer forventninger og krav til
dem. Med tydelige voksne og gode rammer vil dette gå fint. Vi er opptatt av å synliggjøre for barna og fortelle dem hva vi
KAN gjøre. Ved å fokusere på det positive unngår vi «NEI» fokuset. Barna vet da også bedre hva som er forventet av dem i
de ulike situasjonene. Da blir det trygt og forutsigbart.

For å skape ro og gruppetilhørighet for begge aldersgruppene har vi delt oss i to grupper. Da kan vi også tilby ulike leker og
aktiviteter etter alder og mestring på de ulike rommene. Personalet tilbringer mye tid på gulvet, særlig med de yngste
barna. Barna føler seg da mer trygg og beveger seg mer rundt og utforsker og leker. Vi unngår for mange oppbrudd og har
prioritert å ha faste voksne i de ulike gruppene. Vi er opptatt av barns medvirkning og er derfor positive til at de
barna som ønsker å bevege seg mellom de ulike rommene og gruppene skal få lov til det. Dette er jo et godt signal og tegn
på at barnet er trygt og ønsker å utforske😊
Dagsrytmen for gruppene er ganske lik, med unntak av at 2 åringene har samling før de går ut på formiddagen. Ute har det
på regnværsdagene blitt mye vannlek med båter, matlaging og hopping i dammene. Sykle og disse er også gøy, og i båten
blir vi til pirater og skumle gorillaer. Etter sandkasselek og utforskning på uteområdet kan de yngste barna ta en liten

pause i «toget». Akkompagnert av sang fra en voksen triller de rundt på uteområdet, der de får god oversikt og kan følge
med på alt som skjer.
Det varme og fine sommerværet har gjort underverker på årets «avlinger». Etter ferien har bær og frukttrærne blitt hyppig
besøkt. Å kunne plukke og spise rips, epler, plommer, sukkererter, agurk m.m. fra egen hage er helt topp. Spesielt
plommene har det gått unna på, og 2 åringene elsker å ta turen innom kjøkkenhagen for å smake litt, luke i bedene og
leke.

I SEPTEMBER skal vi sammen med barna kjenne på at vi nå går mot høst. Høstfargene dominerer i
formingsaktivitetene, og ute blir det jobbing i kjøkkenhagen for de som mestrer det. Potetene og gulrøttene skal høstes,
samt epler og plommer, som det bugner av på trærne. Vi synger sanger om både epler, pærer, plommer, poteter og mye
mer som hører høsten til. Her kommer er en sang og et vers som barna liker veldig godt:

HØYT I ET EPLETRE
HØYT, HØYT, HØYT I ET EPLETRE
TITTER TO SMÅ EPLER NED
VI RISTER I TREET SÅ HARDT VI KAN
NEEEEEEED FALLER EPLENE

NAM, NAM, NAM, NAM, NAM

HØSTEN KOMMER (MELODI: FADER JAKOB)
HØSTEN KOMMER
ADJØ DA SOMMER
TAKK FOR SOL
TAKK FOR LYS
UTE BLÅSER VINDEN
STRYKER DEG PÅ KINNET
DET ER HØST, DET ER HØST

Rabarbra har vi også høstet fra kjøkkenhagen. Av den skal de eldste få hjelpe til å bake kaker. Kakene skal være
Parsellhagen sitt bidrag til «Barnas Høstmarked» som vi skal ha 24 september. Markedet finner sted på uteområdet på
formiddagen. Barna får da gå fra bord til bord og smake på det som basene har laget. Kanskje lærer vi en sang eller et vers
om frukt, grønnsaker eller om høsten på vår «smaks vandring». De yngste barna har Høst-samling inne med sang, og
selvfølgelig skal de også få smake på de ulike basene sine bidrag.
Voksenstyrte aktiviteter som f.eks. samlingsstund og formingsaktiviteter er ofte kjekt å holde på med, en liten stund. Barna
på Parsellhagen er i en alder der motorisk/fysisk aktivitet, utforskning og lek er dominerende. Leken skal ha en sentral
plass i barnehagen, så vi må derfor tilrettelegger for et variert og kjekt lekemiljø på basen. Lek er barnets viktigste arena
for utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. For å illustrere dette kan dere se på «SOLEN». Er det ikke
fantastisk! Alt dette får barnet erfaringer med og tilegner seg etter hvert i lek og samspill med andre.

Annet som skjer i september er at….
• Tur-dagen til 2 åringene vil på sikt bli om fredagen. Vi trenger enda litt tid til å komme inn i rutiner og dagsrytmen så
foreløpig blir vi værende i barnehagen. Dere får mer info. om når vi går i gang med turene.
• Onsdagen er «Løveklippe-dag» for 2 åringene. Der får de leke med jevnaldrende fra Furukammen. Kjekt å møte nye
venner og få leke med andre leker som vi ikke har her på Parsellhagen😊 Etter lek og aktivitet blir det hjemmelaget
middag som de spiser i kantinen. Nam, nam!
• Parsellhagen disponerer motorisk-rom tirsdag etter lunsj og hele torsdagen. Da får vi gode muligheter til å boltre oss
på matter, madrasser, puter o.l. Vi kan også leke med baller, lage hinderløype og bygge hytte, rutsje på rutsjebanen,
gå på sansebrett og hoppe på trampoline. Vi går dit i mindre grupper med de barna som er trygg og klar for det.
• Husk å se over ekstratøy og fyll på med rikelig, særlig når regnværsdagene står i kø. Ha alltid to sett med fleece eller
ull, ett til utelek og ett til soving, og to luer. Er regntøy eller støvler kliss vått så kan det være lurt å ta det med hjem
til tørk. Da er vi sikker på at det er tørt og klart til bruk dagen etter. Vi anbefaler at barna har både støvler og GoreTex sko til utebruk. Det er alltid en god regel er å merke alt av barnas klær og sko😊 Mange av barna bruker smokk.
Disse må også merkes med barnets navn.

Husk også på at…..
•
•
•
•
•

9/9: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt!
17/9: Foreldremøte kl.19-21. Innkalling kommer
24/9: Barnas Høst-Marked (for barna på formiddagen)
27/9: GRUPPEBILDE. Kl.09.00 kommer fotograf fra Reimers og tar gruppebilder. Husk å komme tidsnok!
28/9: lørdag 28 september er det mulig å ta portrettbilde av barna i barnehagen. Foreldrene følger barnet sitt. Det
er også mulig å ta søskenbilde. Liste til å føre seg på henger på døren inn til basen.

• Bursdager:
…….. september fyller 1 år
HIPP, HIPP HURRA!!!!

Vi ønsker dere alle en fin (og tørr) høstmåned

Susana, Kent-Ove, Lene, Elin, Linda, Gunn og Agnete

Mandag
2/9

Tirsdag
3/9

LEK UTE/INNE

36

Onsdag
4/9
2 åringene:
Lek/aktivitet på
Løveklippen

Torsdag
5/9

Fredag
6/9
LEK UTE/INNE

Motorisk rom

Motorisk etter lunsj
Middag i kantinen
9/9

37

10/9
PLANLEG.DAG
BHG. ER STENGT!

11/9
2 åringene:
Lek/aktivitet på
Løveklippen

12/9

13/9
Motorisk rom

……… 1 ÅR

Motorisk etter lunsj
16/9

38

17/9
LEK UTE/INNE

Middag i kantinen
18/9
2 åringene:
Lek/aktivitet på
Løveklippen

Motorisk etter lunsj
Middag i kantinen

19/9

20/9
Motorisk rom

Vi baker til Markedet

23/9

24/9
LEK UTE/INNE

Barnas Høst Marked
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25/9
2 åringene:
Lek/aktivitet på
Løveklippen
Middag i kantinen

30/9

40

LEK UTE/INNE

26/9

27/9
Kl.09.00:
Motorisk rom
Fotograf Reimers
Vi tar gruppebilde

