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Vennskap

August
August har gått med til ferie og tilvenning. Nå er alle tilbake etter ferien, og det har
vært veldig kjekt å se alle igjen og høre hva dere har opplevd i løpet av sommeren.
Vi har også fått 4 nye jenter inn på avdelingen som ser ut til å trives godt i
barnehagen. Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med dere utover høsten.
For å skape ro og trygge omgivelser for de nye i tilvenningen har vi delt i grupper
med lukkede dører eller hatt en gruppe med de eldste barna ute. Vi ser at dette
fungerer veldig bra både for de nye og for de som har gått her en stund. Det er
lettere for alle å finne ro i leken i små grupper med lukkede dører. Dette kommer vi
til å fortsette med gjennom hele året.

September
I september har vi temaet vennskap med fokus på å bli kjent med hverandre og leke
sammen. I leken blir blant annet vennskapene dannet og det er derfor en viktig del
av hverdagen i barnehagen. Vi deler i små grupper ut i fra hvem som leker kjekt
sammen, hvem vi tror kunne blitt gode venner, hvem som er gode å leke, hvem som
trenger hjelp i leken, osv. Vi kommer ikke til å ha faste grupper, men rullerer fra dag
til dag med alt dette som grunnlag for gruppene vi deler i. Målet er at alle skal ha
noen å leke med. Vi voksne er på gulvet med barna og er til stede i leken for å
veilede og hjelpe til både med selve leken og i relasjon med andre barn og voksne.
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at
alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap
og lek, er fundamental. Rammeplan for barnehagen, s. 8 (2017)
Vi har planlagt å gjøre litt mer sammen med Bukkene denne høsten:
- Busstur hver onsdag for 2 barn 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
Bukkene. Vi tar derfor en runde med buss nr. 4 rundt Tjensvoll og Madlamark.
- IKT mandag en gang i måneden på fellesrommet. En mandag i måneden blir
satt av til IKT sammen med Bukkene 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.
Barnehagens bursdag
4. september blir Tommeliten Barnehage 23 år. Dette marker vi med ballonger,
bursdagssamling på fellesrommet og litt ekstra kos 😊
Høsttakkefest
Fredag 21. september har vi høsttakkefest i barnehagen. Dere vil få mer info når det
nærmer seg, men alle kommer til å bli bedt om å ta med en frukt eller grønnsak
denne dagen. Alt blir samlet inn og delt opp, så blir det laget et frukt- og
grønnsaksbord på fellesrommet hvor vi går inn sammen med barna og forsyner oss.
Språksamling
Vi har språksamling 2 ganger i uken hvor vi deler barna inn i små grupper etter hvor
langt de har kommet med språket. Målet med samlingen er at barna skal være
språklig delaktige. Vi begynner med språksamlinger med de eldste barna, så tar vi
med de yngste etter hvert når de er trygge og klar for det.
Denne måneden skal vi ha språksamlinger med boka «Din venn Tassen».
Fokusord: ball, hund, gul, brun, sol, regn, paraply, «voff» (hundens lyd)
Sanger: «God morgen alle sammen», «Sol, sol kom igjen» og «Kan du si meg hvem
jeg er?»
Viktige datoer:

- 20. september - Foreldremøte
- 21. september - Høsttakkefest
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