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Hei alle sammen, og velkommen til nytt barnehageår på Per avdeling!  

I år vil vi forsøke oss på å bruke månedsbrev i stedet for månedsplan for Per avdeling. Vi ser 

at forhold som dagsform hos barna og vær spiller en stor rolle i forhold til hvilken 

organisering dagen som vil være best egnet. For å kunne bevare fleksibiliteten til å kunne 

møte barna «der de er» tenker vi at en mer generell plan presentert i månedsbrev er bedre 

enn en konkret dag for dag månedsplan. Dette første månedsbrevet vil bli lagt ut på 

hjemmesida og distribueres ut til dere på papir. ALLE SENERE MÅNEDSBREV VIL KUN 

LEGGES PÅ HJEMMESIDA, OG DERE MÅ SELV TA ANSVAR FOR Å GÅ INN DER FOR Å LESE. Så 

lenge dere har registrert dere som abonnenter av hjemmesida og Per avdeling, vil dere få 

varsel på mail når nytt månedsbrev legges ut. Be om hjelp på avdelingen dersom dere lurer 

på hvordan man abonnerer på hjemmesida.  

Det meste av informasjonen fra barnehagen til dere foreldre gis nå ut digitalt, i tråd med 

Kristiansand kommunes retningslinjer. Det er derfor viktig at ALLE foreldre bruker/sjekker 

Ist-direkte og hjemmesida jevnlig. Det er nå lagt opp til at beskjeder som sykt barn, fridager, 

medisinering og info om andre som henter legges inn i Ist-direkte av dere foreldre. 

Barnehagen kan være behjelpelig med å komme i gang med Ist-direkte dersom dere syns det 

er vanskelig. 

Så litt om livet på avdelingen nå i oppstarten… August er snart over, og voksne og barn er 

godt i gang med å tilpasse seg rutiner og hverdagsliv i barnehagen. På grunn av sykdom i 

personalet har det vært litt omrokkering på de ansatte en periode, men fra dags dato er 

Cathrine tilbake på Per som opprinnelig planlagt. Vi er veldig glade for at vi fikk tak i Nina 

som vikar, i og med at ho kjenner barna og avdelingen fra før, og hun skal fortsatt være litt 

hos oss på Per når Cathrine har kontordager. Vi har i tillegg inne ekstra ressurser på 

avdelingen i år. Spesialpedagog Grete og ekstraassistent Brita er sammen med oss perioder 

av dagen. 

Som sikkert mange har fått med seg har vi delt barna inn i to grupper etter alder. tre-

åringene er i trekantgruppa, og to-åringene tilhører stjernegruppa. Hver gruppe har et rom i 

avdelingen som er deres base. Det vil si at det er her de spiser og det er her det henges opp 

bursdagskalender og bilder av dem. I frileksperiodene om morgenen og om ettermiddagen 

er begge gruppene samlet og bruker begge rom fritt. I perioden mellom klokka 10 og 14 er 

barna ofte samlet i sine grupper. Da kan en gruppe være ute og en gjerne inne på 

avdelingen. Også på turdagene vil barna ofte være delt i gruppene. Bakgrunnen for å dele 

barna mye i grupper er å sikre at alle barn blir sett, skape ro og rom for lek, og for å gjøre 

hverdagen trygg og enklere å forholde seg til for små og store. Forskning viser at det er 

lettere å knytte trygge relasjoner i en liten stabil gruppe, der det er stor grad av 

forutsigbarhet. 



Nå i august har temaet vårt først og fremst vært å bli kjent med hverandre og nye rutiner og 

organisering. I tillegg har vi nå mot slutten trukket inn litt med tema kjøretøy da vi så at flere 

av barna viste interesse for dette. Om en liten stund skal vi også i gang med 

«brannvernuker» og da er jo bildene og samtalene rundt brannbiler og andre 

utrykningskjøretøy et godt utgangspunkt for temaet.  

Vi kommer også til å komme i gang med turdager snarlig. I utgangspunktet har stjernegruppa 

turdag på onsdager og trekantguppa turdag på torsdager. Da går vi fra barnehagen rundt 

klokka 10. Velger dere å levere barnet etter at vi har gått på tur, kan dere bare kontakte oss 

på mobil og levere barnet der vi er. 

I år har vi i Askeladden valgt å ha et spesielt fokus på språk som fagområde. Vi ønsker at 

hverdagen i barnehagen skal være en god arena for å utvikle barnas språk på en bevisst og 

gjennomtenkt måte. Dette vil vi gjøre gjennom å være gode språkforbilder og «bade barna i 

språk», samtidig som vi forventer at de skal delta i kommunikasjonen utfra sine 

forutsetninger og sitt utviklingsnivå. Vi kommer til å lese mye bøker, synge og lære oss 

mange rim og regler. Vi vil leke oss med språket og rime, bruke rytme og 

dynamikk(svak/sterk), lage tøyseord og fortelle fortellinger. Vi vil også inkludere barna i 

samtaler rundt tema som interesserer dem. For å utvikle språket sitt, må man bruke det, og 

oppleve at det å bruke språket åpner for en aktiv deltakelse i det verbale samspillet. Vi 

oppfordrer derfor også dere foreldre til å snakke med barna deres om hvordan de har hatt 

de i barnehagen, og til det kan dagsrapporten som legges ut i Ist-direkte være et godt 

utgangspunkt. I tillegg viser all forskning at det å synge og lese for barn er 

språkstimulerende, så dette kan dere også gjerne gjøre mye av hjemme. 

Treåringene i Askeladden er så heldig å få være med på et opplegg som heter skapende barn 

dette året. De skal få være med på musikk og andre skapende aktiviteter i og utenfor 

barnehagen. Mer info kommer til de som skal være med. 

I forhold til Grønt flagg satsingsområdet vårt som er «et sunt og variert kosthold», ligger 

dette litt på is nå pga. koronasituasjonen. Så lenge vi er på det som kalles «gult nivå» 

tilbereder vi ikke måltider i barnehagen, og dere foreldre betaler heller ikke kostpenger. Vi 

gleder oss til å ta fatt på denne satsingen igjen når vi en gang kommer tilbake på grønt nivå! 

Som dere ser ble dette et langt månedsbrev med masse info, og det skyldes nok en gang 

koronasituasjonen. På grunn av smittevern tenker vi ikke å holde noe felles foreldremøte i 

høst. Foreldresamtaler for hvert enkelt barn er satt opp i oktober/november. Er det noen 

som lurer på noe eller har behov for å foreldresamtale før dette, er det bare å si fra, så fikser 

vi det. 

Hilsen alle oss voksne på Per avdeling 

 


