«vennskap og fellesskap»

Månedsbrev for September,
Askeladden.

August
Denne måneden har vi blitt bedre kjent med de nye barna som har kommet inn på askeladden.
Vi har også fått feiret bursdagene til Håkon, Caleb, Truls og Theo☺
Barna har nå fått faste bordplasser og grupper. Dette gjør at det ikke er usikkerhet på hvor en
skal sitte rundt måltidene og hva slags gruppe en er på. En vinn, vinn situasjon for alle
parter☺☺☺
Men det er ikke bare, bare å komme fra liten til stor avdeling, og det er mange ting å forholde
seg til, som blant annet ukjente rom, høyere støynivå, nye rutiner, nye barn, nye voksne, og
for flere ikke noe soving midt på dagen. Som Rome ikke ble bygd på en dag, så kan vi heller
ikke forvente at det tar en måned å venne seg til alt dette. Derfor kommer vi til å fortsette de
neste månedene til å ha lekegrupper, skape den tryggheten dem trenger, komme inn i rutinene
til askeladden, skape trygge rammer og finne sin plass i gruppen.
September
Vi fortsetter å jobbe med trygghet og rutiner denne måneden. Vi kommer til å dele gruppen
mye opp. Etter frokost vil en gruppe gå ut, mens den andre blir inne. Etter lunsj vil den
gruppen som startet ute være inne til det er frukttid.
Vi vil også jobbe med tema «vennskap og fellesskap» denne måneden, som også er
barnehagens satsningsområde.
Rammeplanen sier at i barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle
for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal
aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.
Dette er et viktig arbeid som vi kontinuerlig jobber med og som skrevet så skal ingen barn gå
dager uten å føle og bli sett og tilhøre noe fellesskap, eller ha noen å leke med. Vi skal ha
samlinger der vi blant annet samtaler og undrer oss rundt dette; Hva det er å være venn? hva
gjør vi som venner? hva er det venner ikke gjør med hverandre? om å dele og de ulike
følelsene vi har.
Turdager
På våre turdager får vi inn vårt andre satsningsområde «natur og lek i naturen». Her skal vi
utforske og undre oss sammen med barna når vi er på vår turdestinasjon, men også på vei
bort, for en vet aldri hva som kan dukke opp. Vi skal også ha fokus på å ta vare og ha respekt
for naturen, lek og stimulere og bygge videre på leken ute. Våres turdager blir tirsdag og
torsdag.
Språksamlinger
Språksamlinger har vi to ganger i uken. Her deler vi barna i tre grupper. Her skal vi ta i bruk
bøkene « Ti små vennebøker» Dette er en serie av bøker der vi møter vennene kanin og
pinnsvin. Her fortelles små fortellinger med utgangspunkt i temaene; å dele, snakke om det,
vente på tur, vise følelser, samarbeide, spre glede, lytte, si unnskyld, si stopp og roe seg ned.
Her følger det også med vennekort for hver bok som viser ett bilde av hver situasjon og tips til
aktiviteter og hvordan vi kan undre og reflektere spørsmål over valgt tema.

Disse bøkene tar opp mange viktige temaer som vi kan undre og reflektere over sammen med
barna og som er veldig aktuelle i barnas barnehagehverdag og som vil være med på å
bevisstgjøre hvordan vi er med hverandre, hvordan våre handlinger eller ord kan være med å
påvirke ens hverdag og hvordan barna selv er med og skaper en kultur for inkludering, aksept
for ulikheter og følelser.
Fokusord- De ti vennebøkene: Venner, respekt, glede, si unnskyld,
Varmmat

dele, vente på tur, si stopp, roe seg ned, bli enige, snakke om det,
samarbeide, spre glede og vise følelser.

Vi får servert varmmat tirsdag, torsdag og fredag. Det er viktig å oppmuntre barna til å
smake på maten før de kommer med den velkjente frasen «æsj» eller «jeg liker ikke» Jeg sier
ofte til barna; tenk om vi hadde sagt det samme om is eller sjokoladekake første gang vi så
det? Tenk, da hadde vi gått glipp av mye!! De trenger ikke spise opp alt, bare smake på det og
skulle de ikke like det, så er det heilt greit, de smakte ihvertfall først før de sa æsj eller jeg
liker ikke☺☺☺
Grupper
Vi har delt barna i ulike grupper der vi har turgrupper som er på tirsdag og torsdag og noen
helt andre grupper på mandag og fredag.(se tavle for hvilke barn som er på de ulike
gruppene) Grunnet nye tider der vi må fordele oss mer og tenke nytt, så har vi valgt denne
løsningen. Her vil barna få muligheten til å skape nye relasjoner når de kommer i en turgruppe
med andre som de kanskje ikke er så mye med, men vil kunne være med de som de har skapt
sterke vennskapsbånd på gruppene mandager og fredager.
Uken på askeladden
Mandag-Finmotorisk aktiviteter-vi tar fram perler, tegner og har ulike aktiviteter for å trene
finmotorikken.
Tirsdag-Varmmat, Turdag. Tema.
Onsdag-Klubber.-aldersinndelte klubber. (mer info om dette kommer)
Torsdag-Varmmat. Turdag. Tema.
Fredag-Varmmat. Forming.
*Fellesrom-Vi har fellesrommet hver fjerde uke.. Her har vi bl.a ulike grovmotoriske
aktiviteter som hinderløype, stiv heks, fange halen og øye-hånd koordinasjon som ballspill,
men også noen rolige aktiviteter.
Datoer å skrive seg bak øret:
•
•

21.09 Høsttakkefest: Vi Feirer innhøstingen-info kommer
04.09 Tommeliten bhg feirer bursdag-info kommer

Hipp hipp hurra for bursdagsbarna☺☺☺
•
•

Christian 08.09
Tommeliten bhg 04.09
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