
Måneden som gikk – August 2019	

Da vil vi først få ønske alle velkommen tilbake etter en 
deilig sommerferie. Marius, Noh, Ellemine og Sigurd 
er nå de eldste på avdelingen, og vi gleder oss til enda 
et år med dere! Så må vi få ønske alle nye barn og 
foreldre på Ullandhaug hjertelig velkommen til 
Barnehagen Tjensvoll. Vi har begynt en 
tilvenningsfase med fem nye barn født i 2018 som ikke 
er kjente med «konseptet barnehage», med oss vokse 
og med barnehagens rutiner og gjøremål. Velkommen 
til Eiril, Isaac, Emma, Johan og Aksel. og deres 
familier. Vi er klar over hvor stor overgangen for dere 
foreldre har vært – plutselig skal det lille barnet deres 
være mer selvstendig og ha et liv og en hverdag uten 
dere. Vi må si at vi syns det har gått veldig bra. Takk 
til mammaer og pappaer som viser oss den tillitt til å 
kunne passe på det viktigste og mest verdifulle dere 
har J 

Vi føler at vi har kommet godt i gang med å bli kjent 
med barna, med de fem ulike personlighetene som 
synliggjøres for oss litt mer for hver dag. Vi begynner 
å se hvordan de fungerer sammen som gruppe og 
hvor godt ”de gamle” barna har tatt de i mot . Vi setter 
også stor pris på at dere foreldre er gode 
samarbeidspartnere for oss i vårt arbeid. 

Når vi har en ny barnegruppe med så små barn, har 
det vært naturlig og aller først fokusere på begrepet 
«omsorg». Det aller viktigste for oss har vært, og vil 
alltid være, å gi hvert enkelt barn den omsorgen det 
trenger for å være trygg og trives i barnehagen. Dette 
kommer til uttrykk på vår avdeling ved at vi tar imot 
barna med smil og gode ord når de kommer om 
morgenen. Vi har faste rutiner og vi sitter på gulvet når 
vi ikke er i en rutinesituasjon. Vi er opptatt av det 
barna er opptatt av- ser der barnet peker, setter ord på 
og anstrenger oss for å tolke barnas nonverbale og 
verbale språk etter beste evne. Vi synger kjente 
barnesanger i løpet av dagen, og vi repeterer disse 
mange ganger. Barna får selvfølgelig et fang når det 
trenger det, og trøst når det ønsker det. Vi vil ikke 
avlede barna når foreldrene skal gå om morgenen, 
men bekrefter heller barnets følelser, setter ord på 
disse og tilbyr trøst. Vi bruker milde, lave stemmer når 
vi snakker med barna og er bevisst vårt kroppsspråk. 
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Måneden som kommer – September 2019 

I september vil fokuset vårt fortsette å være på en god tilvenning 
for de fem nye barna. Hovedoppgaven i en god tilvenning er å 
sørge for at barnet får en trygg tilknytning til både voksne og 
barn i barnehagen. Vi voksne må få tid til å lære det nye barnet 
og kjenne, slik at vi kan klare og roe og trøste barnet. Hvert barn 
må også få den nødvendige tiden til å bli kjent med oss voksne 
slik at det klarer å ta i mot trøsten, bli rolig og kunne bruke tiden 
sin på lek og utforskning. 

I løpet av tilvenningsfasen vil det dannes relasjoner. Både 
relasjoner mellom voksne og barn, og relasjoner mellom barna.  
Det er kun oss voksne som har ansvaret for at kvaliteten på 
relasjonen mellom voksne og barn skal bli så god som mulig. 
Dette innebærer at vi vil fokusere på å være tydelige ledere, men 
samtidig vise respekt og være lyttende og empatiske overfor 
barna. Barn trenger voksne som ser de, og som er i stand til å 
veilede på en klok måte. Vi skal være oppmerksomme på det 
enkelte barns sårbarhet og behov. I praksis innebærer dette at vi 
må respektere barns følelser og anerkjenne barnets reaksjoner. 
En viktig del av relasjonsbygging er å møte barn på en 
likeverdig, men ikke på en lik måte. Å behandle alle likt er ikke 
likeverdighet. Likeverdighet handler om å vise respekt for alle 
barns ulikheter. Alle barna i barnehagen vår skal bli sett, hørt og 
respektert. 

Videre vil fokuset være på lek, og rutiner for å skape 
forutsigbarhet for barna. Små barn kan ofte være hardhendte i 
sin omgang med hverandre, da er vår oppgave å sette ord på 
situasjonen; («….. vil ikke at du tar den leken han har»/»det gjør 
vondt for ….. når du klyper») og så forsterker vi den ønskede 
atferden («vi kan leke sammen med bilen»/»bare kose»). Vi 
sørger for å alltid ha en voksen tilgjengelig i frileken. De blir stilt 
nye krav og forventinger til barna, og ikke alle syns dette er like 
lett, vi må derfor fokusere på trygghet og forutsigbarhet.  
De daglige rutinene som vask, bleieskift, måltider, formiddagslur 
og utetid bidrar til at barna kan forstå og strukturere sin egen 
hverdag. Vi bruker navnene til barna aktivt og så ofte som vi kan, 
slik at barna blir kjent med hverandre i gruppen. Vi har 
blikkontakt, er i barnehøyde og forklarer og forbereder hva som 
skal skje med enkle ord og ved å vise fram konkrete gjenstander.  
Vi fordeler oss slik at hvert barn skal bli sett gjennom dagen. Vi 
kommer til å bruke masse til på å bli kjent, utvikle nye vennskap 
og skape gode rutiner på avdelingen. 
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Brannvernuke: 
Uke 38 
- Formingsaktiviteter  
- Brannøvelse  
- Vise frem brannbil  
- 110-sangen  

Superklubb på tur til 
brannstasjon: 26.09  

à  Superklubben 
består av de fire eldste 
på avdelingen: Marius, 
Noh, Sigurd og 
Ellemine J 

Foreldremøte: 
18.09.19 kl. 18.00  

Bursdag:  
20.09 Isaac 1 år  

 

HUSK 

Ta ut vogn av skuret 
om morgningen og sett 
den inn igjen når 
barnet hentes 

Sjekk at barnet har nok 
skift + tynn dress og 
regntøy.  

For å få en hyggelig 
frokost ber vi dere 
levere barna i god til 
før 8.30 eller etter 
frokost klokka 09.00 J 

	

Fokus-
områder 

 

  Praktisk info.  

Vi ser frem til en spennende og morsom tid fremover  

Mange hilsener fra Elisabeth, Yen, Hilde og Mia. 


