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Velkommen til Tornerose

I august begynte Mads, Henrikke, Ingeborg, Jonas og Kaia på
Tornerose, og senere i høst begynner Hassan og Ida. Vi gleder oss til å
bli godt kjent med dere og familien deres.
I tilvenningsperioden har vi fokus på trygghet både for de nye og de
som har gått her en stund. Det er mye nytt for alle med en ny
barnegruppe.
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan
få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og
organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og
knytte seg til personalet og til andre barn.» Rammeplanen 2017, s. 33

I september fortsetter tilvenningen. Det er mye nytt for barna og det
er viktig at vi tar oss tid til hvert enkelt barn og deres behov i denne
perioden. Det å begynne i barnehage kan være en psykisk
påkjennelse for barn. Vår jobb er å ta vare på barnas psykiske helse
og sørge for at alle barna føler seg ivaretatt, trygge og verdifulle.
I høst kommer barnehagen til å ha satsningsområdet «vennskap og
fellesskap» som hovedtema. Under dette starter vi på Tornerose opp
med «hvem er jeg?». Barna skal i tiden fremover finne sin plass i
gruppa, bli kjent med seg selv og hverandre, lære hverandres navn,
etablere og styrke vennskap, lære å skille mellom egne og andres
tanker og følelser, og mye mer. Derfor vil vi ha fokus på hver enkelt
og hvem de er denne måneden. Vi kommer til å ha mye fokus på lek.
Lek er barnas egen arena og den har en sentral plass i hverdagen i
barnehagen. Det er i leken, barn blant annet etablerer vennskap,
prøver ut kunnskapen de tilegner seg, lærer å forholde seg til
hverandre, og blir kjent med egne og andres grenser og
forutsetninger
Vi kommer til å ha en gruppe (5-6 barn) ute på formiddagen og de
andre ute på ettermiddagen, dette slik at ikke det er så mange barn
samlet på samme plass. Vi er fremdeles i gult nivå og må forholde oss
til det.
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- Språksamling er samling i små grupper, som vi lager etter hvordan
barna ligger an språklig. Målet med samlingene er at alle barn skal
være språklig aktive og utvikle seg på det nivået de er. I september
skal vi bruke boka «Lars er Lars» av Svein Nyhus. Fokusord: fot, bein,
mage, arm, hånd, fing, hode, øre, munn, nese og øye. Fokusord er
ord vi bruker i samlingen og mye ellers i daglige situasjoner. Det er
fint om dere også bruker disse ordene hjemme. Månedens sanger blir
«hode, skulder, kne og tå» og «alle barna klapper».
-Forming: her kommer vi til å utforske maling og ulike malingstyper
-Tur: vi kommer til å gå turer i nærområdet og leke både i skog og på
lekeplasser. Vi kommer til å trene på å gå, holde en voksen i hånden
og følge gruppen. (Blir nok 2018 barna som kommer til å gå turer)
-Barnehagens bursdag: barnehagen blir 25 år. Pga covid19 blir
feiringen ikke helt slik vi hadde ønsket, men vi kommer til å feire det
avdelingsvis med bursdagssamling og gele.
-Fellesrom: da kommer vi til å ha fokus på fysisk aktivitet. Vi kommer
til å ha tema; ball, puter, hinderløype, dans og IKT. IKT da kobler vi
opp projektor og har storskjerm. Der viser vi alt fra musikkvideoer til
ballettdans. Målet er at ungene skal bevege seg mens de ser på
storskjermen.
-Høsttakkefest: Vi skal se og smake på ulike typer frukter
-Musikk: vi tar inn mange ulike typer instrumenter som barna kan
utforske sammen med oss voksne.
(det er ikke sikkert at alle gjør alt hver dag, vi ser både barnet og
dagsformen til hver unge an.)
Bursdager i september:
- 12. september - Anita
- 20.september – Isaac

Hilsen Anita, Aldona, Therese, Manuel og Siri

