Månedsbrev for
Bukkene bruse

September 2018
Vennskap

August
Barnehageåret er godt i gang, og voksne og barn er samlet igjen etter ferien. I løpet av august
har Iben, Eskild, Anna og Elias begynt hos oss på Bukkene. Det virker som om alle barna
begynner å finne seg godt til rette og finner sin plass i gruppen. De ”gamle” barna har tatt de
nye barna godt i mot.
Fokuset i august har vært tilvenning. Vi har brukt tiden til å bli kjent med hverandre, rutinene
på avdelingen og barnehagen. Tilvenning er ikke noe som er over etter 3 dager, det tar tid for
et barn å bli kjent med og tilvenne seg livet i barnehagen. Vi fortsetter derfor med å ha fokus
på tilvenning, tilknytting, bli kjent og hvert enkelt barns plass i gruppen.
Tilvenning er individuelt. Barna reagerer ulikt på det å begynne i barnehagen og opplever
møtet med barnehagen som utfordrende på ulike måter. Vi ser at barna har ulike behov i
hverdagen og forsøker å møte barnas behov og tilpasse dagene. Vi har også sett at barna har
behov for å leke i små grupper hvor det ikke er for mange barn og voksne å forholde seg til.
Barna utforsker og leker mer når det ikke er alt for mange å forholde seg til. I små grupper får
vi voksne bedre mulighet til å fange opp barnas signaler, følelsesuttrykk og behov. Vi er
tettere på barna og det er da lettere for oss å se hva barna trenger og tilpasse etter deres behov.

September
”Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at
alle barn som går i barnehagen, får en god barndom preget av trivsel, vennskap
og lek, er fundamentalt” (rammeplanen, 2017

I september fortsetter vi å ha fokus på å bli kjent. Vi skal ha et ekstra fokus på relasjoner og
vennskap. Vennskap betyr mye for barn. Vennskap skaper begeistring og spenning, glede og
engasjement. I tillegg til å ha en verdi i seg selv spiller vennskapsrelasjoner mellom barn en
sentral rolle for å fremme evnen til kommunikasjon og følelsen av tilknytning og identitet.
Grunnlaget for vennskap blant barn legges i leken. Vi tar derfor de gode erfaringene med
lekegrupper inn i september. Voksenrollen er viktig i lekegrupper. Vi må legge til rette for
lek, hjelpe barna til å holde fokus, veilede barna i lek, sette ord på det som skjer i leken, gi
barna fellesopplevelser som kan gi utgangspunkt for lek og vennskap og ikke minst leke
sammen med barna.

Denne høsten skal vi ha noen fellesaktiviteter sammen med Tornerose:
•

•
•

Busstur hver onsdag for 2 barn (2016-barna) og en voksen fra hver avdeling hver
onsdag. De to første bussturene har vært veldig kjekke, så dette fortsetter vi med en
stund fremover. Hele poenget med turen er å kjøre buss, og å gjøre noe med
Tornerose. Vi tar derfor en runde med buss nr. 4 rundt Tjensvoll og Madlamark.
En mandag i måneden blir satt av til IKT sammen med Tornerose inne på
fellesrommet. Hva vi gjør kommer til å variere litt fra gang til gang.
Felles matlaging en fredag i måneden. Hver fredag har vi varm mat, men det er annen
hver fredag Tornerose og Bukkene lager mat til begge avdelinger. Barna får ofte være
med litt når vi lager mat, men nå er planen at vi også en fredag i måneden skal lage
mat sammen. Da bruker vi fellesrommet til kjøkken og samles der for å lage maten
sammen.

Det blir kjekt å gjøre noe sammen med Tornerose for å bli litt bedre kjent på tvers av
avdelingene. ☺
Vi har ikke mange planlagte aktiviteter i September. Vi fortsetter med rolige dager med lek i
smågrupper. Etter hvert som vi ser at barna er klare for litt mer aktiviteter starter vi med det.
Vi setter ikke opp noe på planen, men ser an dagene og dagsformen til barna og tilpasser
aktivitetene og innholdet i smågruppene etter barnas behov.

Månedens sanger:
•
•
•
•
•

Fem små apekatter
Med krøllet hale og nesevis
Lille petter edderkopp
Det e godt å ha någen
Vi er venner

Månedens bursdagsbarn:
•

8.september– Christian 1 år. Hipp hurra ☺

Informasjon:
•

Velkommen til foreldremøte torsdag 20.september. Mer info kommer.

Hilsen Tonje, Nikol, Louise og Helene ☺
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