Månedsbrev
for Bukkene bruse

September 2020

AUGUST
Velkommen til et nytt barnehageår
I august var vi så heldige som fikk 7 nye tilskudd i gjengen vår på bukkene bruse. Elias,
Alexander, Jonatan, Ellinor, Emmeli, Matteo og Felix. I løpet av høsten/vinteren begynner
også Nora. Vi ønsker dere velkommen til Bukkene bruse og vi gleder oss masse til å bli kjent
med både nye barn og foreldre!
Det kan være en overveldende tid, både for nye og gamle barn. For de nye barna er kanskje
Bukkene bruse deres første møte med barnehage. Det blir mange nye inntrykk, nye impulser
og mye å bli kjent med. De skal bli kjent med nye barn, nye voksne, barnehagen og rutinene i
barnehagen. For barna som går på avdelingen fra før kan det være overveldende at det skal
komme mange nye barn og foreldre, plutselig er de ikke yngst lenger og det skjer mange
forandringer fra den hverdagen de kjenner til fra før.
Det er dermed naturlig at både nye og gamle barn får ulike reaksjoner i denne
tilvenningsperioden. Dette kan for eksempel være gråt på morgenen, mindre/større matlyst
eller endret søvnmønster den første tiden.

SEPTEMBER
I september skal vi fortsette med å ha fokus på tilvenning, rutiner, bygge relasjoner og livet i
barnehagen. Vennskap og fellesskap er sentralt denne måneden og er det satsningsområdet
vi som barnehage i helhet ønsker å ha ekstra fokus på denne høsten.
Livet på en småbarnsavdeling er preget av mange rutiner fordi dette skaper forståelse og
trygghet. En forutsigbar dagsrytme, gjentakelse og tydelige overganger er viktig for små
barn. Ved at barna vet i hvilken rekkefølge ting skal skje, vil gi dem en følelse av kontroll som
igjen skaper en trygghetsfølelse. Rutinene som gjentar seg hver eneste dag gjør at barna
etter hvert erfarer at hver morgen vasker vi hender, deretter spiser vi frokost, har samling
osv. Barna erfarer at hendelsesforløpet i løpet av en dag er likt og dagene blir etter hvert
mer forutsigbare. Alt blir lettere å begripe og handlingene lettere å huske. Rutinene skaper
trygghet. Trygghet til å leke, utforske og lære.
” Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet har tid å bli kjent,
etablere relasjoner og knytte seg til personalet og de andre barna” (Rammeplanen s. 33).
Vi har ikke mange planlagte aktiviteter i september fordi vi ønsker å ha fullt fokus på å bli
kjent med barna, deres behov og interesser. Vi setter dermed ikke opp noen spesifikk plan,
men ser an dagene og dagsformen til barna og tilpasser innholdet i dagene deretter. Etter
hvert som barna blir tryggere og klare for litt flere aktiviteter starter vi opp med blant annet
turgrupper og språksamlinger.
Tidligere har vi hatt fellesrommet i barnehagen til disposisjon en gang i uken, men pga gult
smittenivå har vi kommet frem til en felles beslutning om at fellesrommet går på rundgang

blant avdelingene hver fjerde uke. Det betyr at hver avdeling kan bruke fellesrommet en hel
uke om gangen og vi på bukkene starter i uke 36. Vi vet at de gamle bukkene gleder seg
veldig til og endelig få bruke fellesrommet igjen og de gleder seg til å introdusere rommet til
de nye. På fellesrommet er det stor plass slik at barna får utfolde seg og virkelig gi seg hen til
den kroppslige leken. Her er det rom for å løpe, klatre på puter og krype i hinderløyper. De
kan løpe frem og tilbake og på tvers av rommet, som med første øyekast kan se litt kaotisk
ut, men for barna er dette en viktig lek som gir en opplevelse av å være del av et
meningsfullt fellesskap. Gjennom denne kroppslige væremåten danner barna relasjoner og
felles opplevelser.
Vi er fortsatt på gult smittenivå og kommer dermed til å organisere oss slik at ca halve
gruppen er inne på formiddagen og halvparten ute, også bytter vi utover ettermiddagen. Vi
kommer til å leke mye i mindre lekegrupper noe som av erfaring er veldig positivt for barna.
Vi voksne får muligheten til å se hvert enkelt barn og deres behov. Barna får mer rom og ro
for å være «her og nå» i leken uten for mange distraksjoner.
I lekegruppene har vi voksne en viktig rolle. Der skal vi legge til rette for lek, veilede barna,
sette ord på det som skjer, gi barna felles opplevelser som kan gi utgangspunkt for lek og
ikke minst, leke sammen med barna. Lekegruppene vil gjennom høsten variere mellom å
være grupper med faste barn og faste voksne til å være mer flytende.

Månedens sanger
•
•
•
•

God morgen alle sammen
En elefant kom marsjerende
Med krøllet hale og nesevis
Lille hasse hare

Informasjon
•

Vi minner på at det er viktig at dere merker barnas klær, sko og tutter med barnets
navn. Da blir jobben med å finne klærnes rette eier litt lettere
ha med tøfler.

Fint hvis alle kan

•

I fjor lagde vi en spilleliste på Spotify som heter «bukkenebruses favoritter». Så om
dere ønsker et lite innblikk på hvilke sanger vi synger mye av her på avdelingen er
dere hjertelige velkommen til å sjekke den ut.

•

Fredag 4. september feirer vi barnehagens bursdag 25 år. Hipp hipp hurra

•

Onsdag 23. september blir det den årlige høsttakkefesten i barnehagen. I år blir den
litt annerledes enn andre år med tanke på smittevernreglene, så istedenfor å være på
fellesrommet blir det grønnsaksfest inne på hver avdeling.

•
Vi ser frem til en spennende høst

Hilsen Nikol, Tonje, Monica og Louise

