MÅNEDSBREV
September
S N E HV I T

AUGUST
Denne måneden har vi brukt til tilvenning og oppstart av nye barn og voksne. Vi har brukt mye tid i lek
inne og ute. Mye av aktivitetene har vi hatt i smågrupper med 5 – 7 barn i hver gruppe. Vi ser at barna har
begynt å finne sin plass enten de har gått her før eller er ny på avdelingen. Det er kjekt å se at nye
vennskap blir til og at de viser stor glede av å være tilbake i barnehagen.

SEPTEMBER
Barns medvirkning og fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse er våre satsningsområder. Dette er
områder som skal bli synlig i barnehagedagen og aktivitetene vi gjør sammen med barna.
I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill
med barn og voksne. (Rammeplanen)
Temaet for september er Vennskap
Hva er en venn, hva gjør en venn og hvordan er vi venner på Snehvit?
Stikkord for innholdet denne måneden er; vennskapsbånd, godstol, stopp-regelen, Kanin og piggsvinvennebøkene og turvenn.
I september er temaet vennskap, da det er en viktig del av det å være en del av fellesskapet på en
avdeling. Nærhet og tetthet er to faktorer som er viktige for utvikling av vennskap. I barnehagen
får barna mulighet til å utvikle nærhet og tetthet til andre barn gjennom å leke sammen og å prøve
ut forskjellige relasjoner.
Grunnlaget for vennskap blant barn legges i leken. Det er derfor viktig at leken innehar forskjellige
uttrykksformer slik at barn kan få venner uavhengig av alder, språk eller kulturelle forskjeller, da sosial
kompetanse læres i samhandling med andre. Ved å benytte seg av lekegrupper på avdelingen kan en være
med på å videreutvikle barnas lek. I disse gruppene får barna mulighet til å tilegne seg mestringsstrategier
som de kan benytte i samspillet med andre. Disse strategiene går på hvordan en tar kontakt med andre
barn som en ønsker å leke med, hvordan en er med på å opprettholde og videreføre leken og hvordan en
velger å reagere i konfliktsituasjoner.
Som dere ser av planen, så kommer vi til å bruke lekegrupper ganske ofte. Da øver vi på å være i
samspill med andre, samt å støtte og hjelpe dem med å sette ord på egne og andres følelser. Dette
krever aktive voksne tilstede i leken for å veilede barna.

Fokusord i september: Venner, Turvenn, Omsorg, Respekt,
Glede, Si unnskyld, Dele, Vente på tur, Si stopp, Bli enige, Snakke
om det, Samarbeide, Spre glede og Vise følelser.

Samlinger før lunsj:
I samling før lunsj er bøkene knyttet opp mot månedens tema. Her legger vi
opp
til at barna skal delta aktivt og få bruke språket sitt. Derfor skal vi bruke metoden «samtalebasert lesing».
Kort fortalt går det ut på å stoppe opp i teksten, enten ved litt «rare» ord, eller der barna har spørsmål eller
innspill.

Grupper
Barna har blitt delt inn i flere grupper, alt etter hvilken dag og aktivitet vi skal ha. Oversikt over hvem som
er på hvilken gruppe de ulike dagene henger på ytterdøren på avdelingen.
Uken på Snehvit kommer denne høsten til å se ut omtrent som dette:
Mandag - Turdag for Mandagsgjengen temadag for Torsdagsgjengen. Satsningsområdet Kropp,
bevegelse, mat og helse vil prege innholdet og fokuset på turene våre. Vi tar bilder av steder vi drar på tur.
Disse bildene henger vi opp på avdelingen. Da kan barna lettere være med å bestemme hvor vi drar på tur
Temadagen vil være inne på avdelingen. Her vil vi gjøre aktiviteter knyttet til månedens tema.
Vi får levert varm mat denne dagen. (Meny henger på tavle på avdelingen)
Tirsdag – i dag deler vi oss inn i aldersinndelte grupper, hvor vi går inn på fellesrommet en gruppe om
gangen. Vi har som regel et fokusområde for fellesrommet hver måned.
Vi har også varm mat denne dagen, og om det er mulig vil vi ta barna med på å lage maten.
Onsdag: Klubbdag. Dette er aldersinndelte grupper som vi har sammen med Askeladden. Per er med
skoleklubben, Else er med 2014 barna, Elisabeth og Asja er med 2015 barna. (Egen info fra hver klubb
kommer) Første klubbdag blir onsdag 5 september.
Torsdag: Turdag for Torsdagsgjengen og temadag for Mandagsgjengen.
Fredag: Vi deler barna inn i 5 grupper, denne dagen ønsker vi også å bruke tid på å lese bøker, altså
bokbad. Fredagen vil også være preget av hvilke ønsker barna har og vil endres fra måned til måned.
_______________________________________________________________________________NYHET
Sånn litt på siden av alt det andre, så kommer vi til å jobbe med Salatbar. Vi har lenge vært opptatt av
kostholdet, og vi gjør vårt beste for å servere næringsrik mat. Vi ønsker med dette at barna skal få være
med å bestemme hva som kommer på bordet. Siste fredagen i hver måned så har vi Salatbar. Vi kommer
til å snakke om salat, hva det er, hva som kan være oppi og hvordan den serveres. Vi ønsker at barna skal
være mest mulig involvert og legge til rette for nysgjerrighet til barna. Kan vi f.eks. dyrke noe selv av det
som vi ønsker å ha oppi salaten. Om vi dyrker noe, så kan vi lage en timelaps, med bilder fra hver dag. Her
gjelder det å følge med. Veien blir til mens vi går…

VIKTIGE DATOER
Fredag 21. september – Høsttakkefest
Vi feirer innhøstningen og lager god mat sammen med barna av grønnsaker.

Torsdag 20. september – KLAR -FERDIG – GÅ
Vårt årlige høstarrangement. Aktivitetsdag sammen med andre barnehager.
Mer info kommer.

Torsdag 20. september – Foreldremøte
Egen invitasjon kommer

BURSDAGER
3. september: Jacob fyller 3 år
4. september: Tommeliten barnehage 23 år

HIPP HURRA!!
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