
Sesongbrev høst 

2018 

September, oktober og 

november 
 

Velkommen til nytt barnehageår. Hjertelig velkommen til nye 

barna og forelde vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere.  

Dette barnehage året her har det blitt bestemt at vi skriver 

sesongbrev i stedet får månedsbrev som vi har gjort 

tidligere. Neste sesongbrev vil komme i desember.  

Vi er kommet godt i gang med det nye barnehageåret. I 

løpet de første ukene av nytt barnehage år har vi hatt 5 barn 

på tilvenning. Tilvenningen har gått greit, for hver dag som 

går finner de seg mer og mer til rette, det å være vekke så 

lenge fra mor og far er en helt annen hverdag for de små, 

så litt grining og savn vil det være i de første ukene. Dere 

må ikke være redde for å sende en melding i løpet av 

dagene for å høre hvordan det står til med barnet. det også 

en helt annen hverdag for dem når det gjelder nye rutiner 

skal dem inn i, de har andre personer og forholde seg til en 

tidligere men slik vi oppfatter det virker det som om de 

rutinene vi har på avdelingen klarer barna og tilpasse seg 

bra.  

 

Dette barnehage året skal vi i gang med ett spennende 

prosjekt som til slutt skal bli en festival som vi skal ha før 

ungene begynner å ta sommerferie. Vi gleder oss til å 

jobbe mot et mål. Navnet på prosjektet er «vi rammer oss 

inn» og skal ta utgangspunkt i rammeplanens sju 

fagområder. Hver avdeling har valgt ut hvert sitt 

fagområde som de skal jobbe med samtidig som de 

knytter de andre fagområdene inn. Mosvannet skal ha 

fokuset sitt på antall, rom og form. Vi er i begynner fasen 

og ved de neste sesongbrevene vil det komme 

oppdateringer om hvordan vi ligger an med prosjektet.  

 

Viktige datoer 

Ber dere allerede nå 
notere disse datoene 
ned.  

25.september er det 
foreldremøte 

19:00 – 20:30 

24.oktober FN-dagen 
Mer info kommer 
 
15 og 16.november er 
det planleggingsdager 
og da er barnehagen 
stengt. 

 

 

 

Kontakt informasjon: 

Ellen.bergjord@stavanger.ko
mmune.no 

 

Mobil til avdelingen: 

907 03 982 

mailto:Ellen.bergjord@stavanger.kommune.no
mailto:Ellen.bergjord@stavanger.kommune.no


Relasjonskompetanse 

Gjennom barnehageåret skal også ha fokus på 

relasjonskompetanse, visjonen til barnehagen er gode 

relasjoner oss mennesker i mellom, dette gjelder både i 

møte med barn barn, barn  voksen og voksen  

voksen ( det gjelder at vi som er ansatt på avdelingen og 

ellers i barnehagen har gode relasjoner med hverandre, og 

selvfølgelig gjelder det også i møte med dere foreldre.)  

I Stadig bedre som er kvalitetspaln for 

stavangerbarnehagen står det blant annet dette om 

relasjonskompetanse: «For å fremme gode relasjoner er 

det helt avgjørende at det legges vekt på å skape et positivt 

klima på avdelingen og i gruppen.» (s 15) 

Gjennom året skal vi jobbe med to mål og det er 

- Alle barn har gode relasjoner med de ansatte i 

barnehagen. (s 15 i stadig bedre) Vi kan ikke garantere 

at barn får den samme gode relasjonen til alle voksne 

som er på avdelingen, men vi skal jobbe for at barna 

føler seg trygge med de voksne som er på avdelingen. 

For at barna skal føle seg trygge på oss, vil vi jobbe 

med trygghetssirkelen, kort fortalt er dette en sirkel der 

barnet beveger seg bort fra den trygge basen som en 

omsorgsperson skal være for å undersøke verden for å 

så komme tilbake til den trygge omsorgspersonen når 

den trenger trøst eller er redd. Se bilde  

 

 

 



- Alle barn har gode vennskapsrelasjoner 

For å jobbe mot dette vil vi dele barna i smågrupper 

slik at de skal få bli kjent med hverandre, vi kommer 

også til å jobbe en del på tvers av avdelingene slik at 

barna skal få bli kjent med jevnaldrende barn. Allerede 

nå ser vi at barna begynner å danne relasjoner seg i 

mellom, de eldre barna spør etter om de små har 

kommet om morgningen også utover dagen spør de 

gjerne hvor de som ikke har kommet er. Det synes vi 

er kjekt.  

 

 

 

Språkkompetanse 

Hvis skal også jobbe med å sikre en god språkutvikling hos 

barnet, dette vil skje i samlinger eller samtaler rundt bordet, 

i garderoben eller i lek. Måten vi skal jobbe med å sikre 

språkutviklingen hos barna på er at vi skal bli flinkere til å 

benevne hva vi gjør enten i påkledningen da kan vi ha 

samtale med barnet «nå skal vi ta på den rosa 

regnbuksen» eller rundt bordet når vi skal spise, «Skal du 

ha på leverpostei» osv. det som er viktig er at vi er 

støttende sammen med barnet, og gjerne gjentar det som 

sies, noe vi skal unngå er å korrigere barnets uttale eller 

uttrykksmåte.  

Språkløftet vårt er basert på Jørgen Frost sine språkleker. 

Språklekenes formål er at barna skal øke   kunnskapen om 

talespråket. Temaet vi skal starte med er lytting, og for å gjøre 

barna bevisste på dagligdagse lyder.   

 

 



Litt annen informasjon 

Vi minner om at frokosten starter 8:30 og varer til 09:00 vi 

ønsker at dere ikke leverer barnet i dette tidspunktet da det 

kan skape uro blant ungene.  

Hvis ikke barnet kommer i barnehagen må dere sende 

melding slik at vi ikke venter på dere hvis vi for eksempel 

har bestemt oss for å gjøre noe som ikke står på oppført. 

Vi kommer til å gå på tur minst en gang i uken og inntil 

videre har vi turdag på tirsdager da er det viktig at barnet er 

levert i god tid før klokken 10:00 vi ønsker å gå ut porten 

klokken 10:00 

Vi ber dere også om at dere er flinke til å sjekke jevnlig om 

det er noe barnet deres mangler av klær, bleier o.l vi har 

mange barn å passe på og det er ikke alltid like lett for oss å 

følge med på om det er noe som mangler hos ditt barn, men 

vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste, men hvis dere får med i 

en lengre periode hjem pose med noe skittent kan det være 

lurt å ta med nytt.  

Vi ber dere også om å merke klærne til barnet for det er ikke 

lett for oss å vite hvem som eier hva når det ikke er merket 

med navn, og da kan det risikere at det er noe som 

forsvinner.  

 

Vil informere dere allerede nå at i januar/februar vil det bli 

endringer i personal gruppen, Liv Marie går av med pensjon 

i januar og Cecilia vil jobbe ut 2018 før hun skal ut i 

svangerskapspermisjon. Hvem som kommer inn som 

erstatter vet vi ikke enda, men så snart det er bestemt vil 

dere få beskjed, vi gjør regning med at vi ikke vet dette før 

det nærmer seg. Og Ambika som har språkpraksis på 

avdelingen vil være med oss frem til jul, det gleder vi oss til.  

 

Ellers så må dere ikke være redde for å komme å 

gi tilbakemeldinger. Det er det som gjør oss bedre i 

arbeidet med ditt barn 😊 

 

 

 

 



 

 

 

Abonnering på hjemmesiden 
 

Som dere vet har barnehagen egen hjemmeside. Det er lurt at dere 

abonnerer på denne hjemmesiden, for da får dere varsel når det legges 

ut artikler, bilder og månedsbrev og sesongbrev og annen informasjon. 

Adressen er http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg 

På fremsiden scroller dere nedover til dere  

Dere ser på høyre side at det står abonner på nyheter, trykk inn der og 

dere kan velge hva dere vil abonnere på. 

Det anbefales at dere abonnerer på fremsiden og på avdelingen sin side 

for å få med dere oppdateringen.   

 

Hvis dere trenger hjelp må dere bare spørre. 

 

 

Ønsker dere en fin måned 

 

Mange hilsener i fra 

Cecilia, Ragnhild, Liv Marie, Ambika og Ellen 


