
Månedsbrev august, Blå avdeling   

  

Velkommen til nytt barnehageår! Vi håper at alle har hatt en fin sommerferie!  

Vi gleder oss til å komme i gang med lek, læring, humor, spenning og glede her på Blå 

avdeling.   

 

I år er det 18 barn på Blå avdeling – 7 barn født i 2017, 3 barn født i 2018 og 8 barn født i 

2019.   

 

Hovedfokuset vårt i august/september vil være å gi de «nye» barna en god og trygg 

tilvenning ved at de blir kjent med oss voksne og hverandre. Det er viktig for oss at hvert 

enkelt barn skal bli sett og få en opplevelse av at «her er det trygt å være». I barnehagen har vi 

et spesielt ansvar for at alle skal få opplevelsen av å føle seg sett, inkludert og 

betydningsfull.    

 

Leken- har stor betydning for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig 

samhandling. Derfor er vi allerede i gang med å lage mindre lekegrupper sammen med en 

voksen (inne og- utgruppe). Når vi setter slike lekegrupper, så er vi opptatt av å styrke barnas 

lek og vennskap mellom gutter og jenter. I lekegruppene er fokuset at barn skal oppleve glede, 

humor, spenning og engasjement gjennom lek sammen med andre.    

  

Avskjed:  

Når barna begynner barnehagen etter en lang ferie, kan det være vanskelig å skilles fra mor og 

far. Det er naturlig at barna blir lei seg. Vi har gode erfaringer med at korte og presise avskjed 

er det beste for barnet. Når du går er det viktig at du alltid sier «ha det» til barnet ditt. Det 

skaper trygghet og forutsigbarhet for barnet ditt å vite når mor og far går.  

 

Snakk med barnet om hva som skal skje. Lag også gjenre faste, tydelige og gode rutiner. For 

eksempel: «Når vi kommer til barnehagen tar vi av sko og jakke, så følger jeg deg til 

bordet, gir deg en klem og vinker ha det». Da vet barnet hva det kan forvente. 

 

Dagen avsluttes ute eller inne. På Visma skriver vi noen ord om dagen og hva den har 

inneholdt. Gjensidig informasjonsutveksling gjøres ved levering og henting eller pr. telefon. 

Ring oss gjerne ved behov!   

  

Turdager: Vi har turdag på fredager, så husk at barna må ha tursekk og gode sko.   

Når vi er på tur har vi fokus på at barn skal få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve 

naturen som arena for lek, undring, utforskning og læring.    

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:   
 

• Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold   

får gode opplevelser med friluftsliv året rundt   

 

• Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt 

og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen  

  



• Får kunnskap om dyr og dyreliv   

(Rammeplan, 2017)   

  

  

  

  

De ansatte på Blå dette året er:   

Mustafa (pedagogisk leder)   

Eli (pedagogisk leder 20%) rullerer mellom de tre store avdelingene og skal være hos oss på 

mandager  

Janne (fagarbeider)   

Lena (fagarbeider)  

Viktoria (fagarbeider/vikar 50%) 

    

         

   Mustafa       Lena  Janne      Eli   Viktoria  

    

Annet:  

Husk å sjekke at barna har nok skiftetøy her i barnehagen, samt regntøy, støvler og noe varmt 

tøy til å ha under på litt kjøligere dager. På dager med sol må barna være smurt med solkrem 

når de kommer om morgenen, og de bør ha en solkrem liggende i barnehagen så vi kan smøre 

en gang til i løpet av dagen.    
   

Minner også om at dere må abonnere på hjemmesiden på nytt hvert barnehageår. Månedsbrev 

og annen viktig info blir lagt ut der fremover. Gå inn 

på https://www.minbarnehage.no/hellingabhg, og finn «abonnér på nyheter» på høyre side. 

Skriv inn e-post adressen, og kryss av på at dere vil abonnere på forsiden og Blå avdeling, evt. 

flere dersom dere ønsker det.    

  

Ta kontakt hvis dere lurer på noe! Vi gleder oss masse til et nytt og innholdsrikt år sammen 

med barna deres! 😊   

  

Hilsen oss på Blå, v/Mustafa    

  

 

https://www.minbarnehage.no/hellingabhg

