Månedsbrev for Tornerose
Oktober 2018

Sansene

Referat fra foreldremøtet
Takk for godt oppmøte på foreldremøtet. Selv om vi ikke var så mange inne på Tornerose var alle
barna representert I barnehagen og det er veldig kjekt.
Inne på Tornerose snakket vi først om krenking. Det ble god dialog og vi følte alle kom med
meninger. Konklusjonen er at vi har mye det samme synet på hva som er krenking; å overse barn,
ikke ta de på alvor, snakke over hodene osv. Det ble litt diskusjon rundt dette med å presse barn og
var enige om at vi ser an hvert barn og motiverer ut i fra hva vi ser at det enkelte barnet tåler og
trenger. Vi setter også veldig pris på at dere sier at dere ville gitt beskjed hvis dere hadde opplevd
en situasjon som dere anså som krenkende.
Videre snakket vi litt om brukerundersøkelsen i fjor som var veldig bra. Line informerte litt om
rutinene våre på hygiene og sikkerhet. Vi har mange sjekklister som vi er gjennom daglig og ukentlig
på både sikkerhet og hygiene. Vi teller barna ute, sjekker at uteområdet er klart før vi går ut, sjekker
at avdelingen er klar før barna kommer, vasker leker, desinfiserer dørhåndtak og mye, mye mer. Alt
registreres i HMS systemet vårt på nett via mobil.
Vi prøver å møte alle i både levering og henting. Veldig kjekt å snakke med dere for å bli kjent med
dere og barna, og for å dele mest mulig av barnets hverdag. Oppsøk oss gjerne om vi sitter i
sandkassen med barna når dere henter. Det er ikke alltid vi har mulighet til å reise oss, men vi vil
alltid snakke med dere. Alt dere sier er med på å påvirke dagen til barnet i barnehagen og det er en
viktig del av foreldremedvirkningen.
Siri tok en gjennomgang av en vanlig dag på Tornerose med bilder. Håndvask, måltid hvor barna
prøver å smøre selv, språksamling, lek i grupper, soving (alle barna sover når de trenger det så vi
legger barn alt fra kl 9 til kl 11 for tiden), kos og oppvåkning, bleieskift, sangsamling, varm mat,
påkledning (barna motiveres til å prøve selv) og lek ute.
Barnehagens satsningsområder er barns medvirkning og kropp, bevegelse, mat og helse. Barna har
lovfestet rett til å medvirke på egen hverdag. På Tornerose handler dette mye om å tolke barns
nonverbale uttrykk for å forstå hva de trenger og ønsker til en hver tid ettersom at mange ikke har
språk enda. Vi har jobbet mye med kropp og bevegelse – vi går på turer i ulent terreng, bruker
fellesrommet og er generelt mye kroppslige gjennom dagen. Det er gjennom kroppslig tumlelek de
yngste barna etablerer vennskap. Det nye i fjor var at mat og helse også kom inn i fagområdet. Nå
er barna i større grad med på matlagingen og vi har mer fokus på dette med å smake på nye ting.
Barna har også blitt veldig gode på håndvask.
Det kom til slutt et spørsmål om å få tommelitensangene ut på nett. Dette er tatt videre og vi
jobber med å finne en lur måte å dele sangene med dere på med hensyn til eventuelt copyright på
melodier som er lånt fra andre sanger.

September
Denne måneden har vi delt mye i grupper. Noen grupper er bevisste, andre er mer spontane. Vi ser
at barna har fått utbytte av de bevisste gruppene. Det har blitt en forbedring i leken og vi ser at de
knytter seg til hverandre.
I forbindelse med barnehagens bursdag har vi hørt mye på den nye Tommelitensangen. Barna
danser med og noen har også begynt å synge med.

Språksamlingene har vært veldig kjekke om Tassen. De fleste barna elsker språksamling og mange
sliter med å vente til det er deres tur med samling.
Vi har også kjørt en del buss den siste tiden. Det er veldig stas og barna snakker mye om buss. Alle
2016 barna har nå vært på minst 2 bussturer. Vi tok til og med en spontan busstur, med barns
medvirkning som grunnlag, tirsdag 25. september fordi Thea hadde så lyst å kjøre buss når vi spiste
frokost.
Vi har gjennomført første IKT-mandag med Bukkene. Vi var delt i to grupper der første gruppe
hadde det kjempe gøy når vi danset til «Baby shark», sang og danset med «Sangfoni» og svømte
med fisker. Den andre gruppa var mer opptatt av å bruke den store gulvflaten på fellesrommet til å
løpe og boltre seg, så da fikk de mulighet til det.
I skrivende stund har vi ikke gjennomført felles matlaging enda.

Oktober
Sansene som tema. Vi skal utforske og leke med sansene
sammen med barna. Vi kommer til å bruke lekegruppene på
tirsdager og torsdager til ulike sanseopplevelser. Vi kommer
også til å ta inn projektor for å tilføye leken noe med hjelp av
bilder og bevegelser på veggen.

Barna skal få bruke hele
kroppen og alle sanser i sine
læringsprosesser.
Rammeplan for barnehagen, s. 22 (2017)

Språksamling
Denne måneden skal vi ha språksamlinger med boka «Fra topp til tå» av Eric Carle
Fokusord: øye, nese, øre, munn, hånd, kinn, varm, kald, myk og hard
Sanger: bildesang om kroppen, «du har to øyne» og «hode, skulder, kne og tå»

Smakskalender
I oktober er det klart for ny smakskalender hvor vi åpner «smaksboksen» hver morgen og smaker
på noe nytt. Vi hadde det for første gang i vår med stor suksess, så vi håper det slår like godt an nå i
høst.

Knøtteklubb
I oktober er vi klar for oppstart av Knøtteklubben. Halve Tornerose går over på Bukkene og halve
Bukkene over på Tornerose, vi har en liten sangsamling og leker sammen. Målet er å bli kjent på
tvers av avdelingene.

Bursdager
-

5. oktober – Thea 2 år
18. oktober – Levi 2 år

Info
Janka jobber fullt for Therese hele oktober.

Aldona, Helene, Janka, Emilie, Siri og Line
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Lekegrupper inne
og ute.
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4.
Lekegrupper

5.
Thea 2 år

Språksamling

Fellesrom

Jazz-konsert: «Fra
Samaria til Blåfjell»
kl 13
Varm mat:
kjøtboller, brun
saus, gulrot,
blomkål og poteter
8.
TUR

Varm mat:
spagettitroll med
ketchup
9.
Lekegrupper

10.
Knøtteklubb

Språksamling

11.
Lekegrupper
Språksamling

Varm mat:
kyllingboller i
fløtesaus med
potetbåter

Varm mat: pasta
Bolognese

15.
TUR

16.
Lekegrupper

17.
Knøtteklubb

Språksamling

18.
Levi 2 år

23.
Lekegrupper

24.
Knøtteklubb

Språksamling

Språksamling

Matlaging på
fellesrommet:
tomatsuppe med
makaroni, egg og
rundstykker

25.
Lekegrupper

26.
Fellesrom

Språksamling

Varm mat: lys
lapskaus med
pølser
29. TUR

Varm mat: pizza

30.
Lekegrupper
Språksamling

Varm mat: potetog purreløksuppe
med bacon

19.

Lekegrupper

Varm mat:
kyllingstrimler i mild
karrisaus med ris
og brokkoli
22.
IKT på
fellesrommet

12.
Fellesrom

31.
Knøtteklubb

