
September på Minsten 
 

Da er allerede august over, og tilvenning til barnehagen så å si i boks. 

Det har vært en fin oppstart og barna har funnet seg fort til rette i 

nye omgivelser. Vi har fått på plass rutiner som er tilpasset 

barnegruppen, og fått oversikt over de forskjellige behovene hvert 

enkelt barn har for mat, ro, hvile og aktivitet. 

 

Med så små barn som vi har i denne barnegruppen i år vil hverdagen 

være mye preget av dagsform og individuelle behov hos barna. Et 

barn er kanskje småsyk og litt slitent, et annet får tenner og har 

sovet og spist dårlig, mens et tredje igjen skal på helsestasjonen og 

blir levert sent. For å kunne møte barna der de er, ønsker vi ikke å ha 

en ferdig spikret månedsplan, slik de har på de eldre avdelingene. Vi 

vil heller ta hver dag som den kommer og planlegge utfra dagsform 

og behov hvordan dagen skal bli. Dermed vil dere kunne oppleve at 

det blir mer enn en turdag i uka, noen dager vil ha mer innetid og 

rolige aktiviteter, mens andre dager igjen vil inneholde morsomme 

aktiviteter som utforskerstund, minikino, IKT-lek eller musikkstund. 

Vi kommer likevel til å følge flere av temaene som de andre 

avdelingene jobber med, men tilpasser dem til vår aldersgruppe med 

fokus på utforskning, sansing og deltakende aktivitet. 

 

Temaer vi skal i gang med i nærmeste fremtid er å bli kjent med 

turplassen vår, utforskerstund med maling og brannvern. 

 

Vår viktigste måte å dokumentere arbeidet med barna på er gjennom 

bilder som vi legger ut på hjemmesida eller henger opp på avdelingen. 

Bruk gjerne disse bildene sammen med barna hjemme eller i 

garderoben. Snakk om det dere ser, og hvem dere ser. Dette er 

veldig god språktrening for barnet, og vil ikke minst kunne gi dere et 

hyggelig innblikk i barnets hverdag i barnehagen. Å se og snakke om 

de samme bildene flere ganger er bare fint. Småbarn elsker 

gjentakelse! 


