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August er over og vi begynner å komme godt i gang på Hvitveis. Dette har 

vært en måned med tilvenning for både nye og gamle barn. Vi gjør det vi kan for 

å få barna trygge på barn og voksne på avdelingen, og på andre barn og voksne i 

barnehagen. Trygghet har vært det viktigst for oss denne måneden. Vårt mål er at 

barna blir trygge i barnehagen og trygge på seg selv. Vi har delt oss i mindre 

grupper for å bli kjent med hverandre. Vi har hatt gøy, vært på turer, malt, lekt 

både ute og inne og mye mye mer ☺ 

Tema for september blir «VÆRE SAMMEN». Vi skal 

fokusere på relasjoner og vennskap. Programmet «Være 

sammen» retter seg mot enkelt barn, barn i gruppe og mot 

barn og voksne i samspill. Barna i barnehagen skal oppleve 

å bli sett og hørt. De får også hjelp til å utvikle seg i 

felleskap med andre. «Være sammen» har fokus på 

inkludering og sosial kompetanse. Vi skal fokusere på det 

autoritative perspektivet, med varme og tydelige voksne. 

Vi voksne skal jobbe med å være gode rollemodeller for 

barn. Tanken i «Være Sammen» er alt vi gjør i løpet av 

dagen. Hvordan vi leker og snakker sammen, hvordan vi hjelper hverandre, 

hvordan vi takler konflikter og utfordringer. Vi voksne har en veldig sentral 

rolle i å være tilstede, og veilede barna da de trenger det.  

Regnbueløven har lyst å bli mer kjent med barna på Hvitveis. Så hver fredag 

skal vi trekke et av barna som får ha bamsen med seg hjem. Etter helgen 

leser/viser vi hva barnet og Regnbueløve har gjort i helgen. Dere trenger ikke å 

gjøre noe ekstra kjekt, vi ønsker at dere viser en helt vanlig helg. Alt som dere 

skal oppleve, sammen med Regnbueløven, blir spennende for ham ☺. 

Regnbueløven kan f.eks. spise lørdagsgodt, spille et spill, lese bøker, gå på tur, 

leke ☺. 

Vi er så heldige å ha ulike nasjonaliteter representert, både i barnegruppen, 

foreldregruppen og personalgruppen. Vi syns at det er noe utrolig spennende å 



jobbe med hele året. Vi skal begynne med å henge opp flagg og finne ut hvor i 

verden landene ligger. Vi vil lære enkle ord f. eks. «god morgen» på ulike språk. 

På Hvitveis skal vi ha to samlingstunder. Første samling blir ca. kl 09.00 

og vi skal snakke om dagsplan og dele oss i smågrupper. Andre samling tar vi før 

lunsj i 2 grupper. Vi skal gjøre litt forskjellig f.eks. snakke om månedstema 

(fagområde), synge, fortelle eventyr, lese bøker. Hver torsdag skal vi ha en kristen 

samling. Fredag blir turdag og vi skal prøve å bruke stormkjøkken for å lage litt 

enkel, varm mat eller drikke. Da er det ekstra viktig at dere er her før kl 9.30 

I smågruppene skal vi ha opplegg, samling og aktiviteter. Hvert barn får en 

primærkontakt som skal følge ekstra med på ditt barn. Gruppene har fått sitt navn. 

Vi har delt inn barnegruppen slik: 

Gul gruppe: Madelene, Ane, Hanna, Leona, Olivia, Emilee. Primærkontakt er 

Silje. 

Blå gruppe: Nataniel, Aurora, Karolina, Rubina, Johanne. Primærkontakt er 

Michalina. 

Grønn gruppe: Jeremi, Noé, Klara, Jacqueline. Primærkontakt er Leiv Magnus. 

Oransje gruppe: Viktor, Lidia, Luisa, Dicte. Primærkontakt er Alem. 

 

 

 

Bursdager: 

24.august – Emilee 4år !!! Vi feirer 2.september 

4. september – Aurora 3 år !!! 

 

 

 

 

Viktige datoer: 

• Torsdag 5. september  - Foreldrekaffe 



Vi inviterer alle foreldre til kaffe kl. 15 – 16. 

• Torsdag 26. September – Foreldremøte 

I år blir foreldremøte avdelingsvis på kveldstid kl. 19.30 – 21.00. Mer info 

kommer. FAU representanter skal velges på denne møte.  

 

Husk: 

• Klær ☺: til all slags vær. Vi er ute hver dag så lenge det ikke er ekstremvær. 

• Ta med vannflasker hjem for vask hver fredag. Husk også å ta dem med 

tilbake på mandagen. 

 

Michalina har vært på kurs om Bravo-leken. Denne ønsker vi å prøve ut på 

Hvitveis. 

Bravo-leken – en del av hverdagen i barnehagen 

Vi skal leke Bravo-leken i 10 –15 minutter hver dag. Helt konkret vil det si at vi 

hver dag inviterer barna med i Bravo-runden. Dette er en stasjonsbasert lek der 

barna får oppleve enten fem begreper gjennom alle sansene eller fem bokstaver 

på hver stasjon. Vi bruker skriftspråket, fordi det er en representasjon av et 

begrep, på samme måte som bilder og faktiske gjenstander er det. Barna blir 

kjent med ordene, bildene og bokstavene gjennom å smake, lukte, kjenne, se og 

høre. Vi har fire stasjoner og mellom stasjonene øver vi på å åle, krabbe, rulle, 

snurre, fly eller henge. Det barna opplever gjennom Bravo-runden inspirerer 

barnas frilek gjennom dagen, og leken blir fort en del av dagsrytmen i 

barnehagen. Begrepene legger grunnlaget for samtaler og opplevelser og de 

finner sin naturlige plass i hverdagen. Ukens ord blir hengt opp på språkveggen– 

bruk gjerne ordene aktivt hjemme også! 

Andre barnehager og foreldre erfarer at gjennom Bravo-leken lærer barna mer 

enn de ellers ville ha gjort. Ved å få tilgang på flere ord, kanskje flere språk, 



faktakunnskap, noter og matematikk øker interesseområdet og motivasjonen for 

videre lek og læring. Entusiasme og mestringsopplevelser hører også naturlig 

med som en del av Bravo-leken. Vi feirer etter hver økt og jubler for hver ny 

ferdighet de lærer. På denne måten får barna positive assosiasjoner til læring, og 

sosioemosjonell utvikling støttes! 

Ønsker du å lære mer om Bravo-leken? Da kan lese mer på intempo.no. 

 

http://www.intempo.no/
http://www.intempo.no/

