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Månedene som gikk Informasjon 
Da vil vi takke for månedene som har gått og skal herved ta et 

tilbakeblikk. Denne måneden har vi som nevnt i månedsbrevet for februar 

vært i samarbeid med Wenche fra Johannes Læringssenter som er i 

barnehagen hos oss og har fokus på leken. Vi har som følge av dette 

samarbeidet organisert oss på systemnivå med lekegrupper hver tirsdag. 

Dette har fungert veldig fint og vi opplever at barna får en større ro i leken, 

bedre oppfølging og støtte i leken, samt et personal som evner å kunne se 

hvert enkelt barn under for mange ytre forstyrrende faktorer. Vi har feiret 

karneval med fellessamling, sang, sambarytmer og pinata. I forkant av 

karnevalet fikk barna også lage fargerike karnevalskatter som vi pyntet 

avdelingen med. Dette kom også innunder temaet vårt; fest, farger og 

fellesskap. Vi markerte Samefolkets dag med tur til Speiderskogen og 

samling rundt bålet. Vi laget også den tradisjonelle retten Bidos som falt 

godt i smak hos barna. Valentines dag og morsdag slo vi sammen – barna 

fikk lage et hjerte med påført tekst, samt lime på papirbiter i mange 

former, samt ulike farger.  

 

Banking time har vi hatt som et fokusområde, men det er ikke alltid mulig 

å få til i praksis. Det krever mer ressurser i form av voksentetthet å kunne 

være sammen med bare et eller to barn i avtalte perioder i løpet av dagen. 

Samtidig har vi ulike retningslinjer vi er forpliktet til å følge som at vi 

alltid skal være to voksne når vi er sammen med barna på tur. Vi er oss 

likevel bevisste på denne form for arbeid, da vi ser at flere av barna har 

stort behov for omsorg, nærhet og oppmerksomhet. I tillegg til oppfølging 

på ulike områder de finner vanskelige eller utfordrende. Ved å legge til 

rette for lekegrupper har vi nå implementert dette på et systemnivå og det 

er derfor større mulighet for å gjennomføre banking time samtidig. 
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Månedene som kommer 
Så var vi kommet til vårmåneden mars. Vi ser at det forsiktig begynner 

å spire og gro rundt oss, så det var til stor begeistring da vi kunne 

oppdage Snøklokker på stien da vi var på tur tidligere i måneden 

februar. Da er det ofte naturlig at vi henter frem den veldig populære 

fortellingen om «Larven aldri mett». Vi bruker stensiler, dialogisk 

lesing og inkluderende aktiviteter hvor barna selv får henge opp de 

ulike stensilene. Temaet denne måneden er også «Vår og påske». Vi 

legger til rette for påskeaktiviteter og har som nevnt fokuset på det som 

nå vil spire og gro rundt oss. Det er alltid like spennende å oppdage de 

første skrukketroll og edderkopper, studere, synge og prate om det som 

vil fascinere de små. Som Rammeplan for Barnehagen hevder så skal 

vi tilse at barna får oppleve og utforske naturen sitt mangfold. Dette 

krever at vi som personal må bidra til å synliggjør naturfenomener 

sammen med barna og reflektere om sammenhenger som finner sted i 

naturen. Vi får også besøk av Wang elev og datteren min Camilla, som 

vil ha arbeidstrening hos oss i uke 10. 

 

 

 

      

 
MÅL FOR  MÅNEDEN 

 
PERSONAL 

• Være oppmerksom på 

barnas behov for vår 

innlevelse og forståelse 

når de befinner seg i 

relasjoner. 

 

BARN 

• Tillære seg verktøy til 

å kunne legge merke 

til, gjenkjenne og 

observere sine egne og 

andres 

følelsesreaksjoner. 

               

Være sammen 
I løpet av denne perioden vil vi bevege oss inn mer på følelses aspekter 

til barna. Dette fordi vi ved bruk av lekegrupper får en bedre anledning 

til å observere barna og de behov, samt følelser som preger dem mest. 

Barna trenger hjelp og støtte i hverdagen når det blir vanskelig, trist og 

leit. Følelsesaspektet deres kan svinge raskt og voldsomhet, noe som 

krever voksne som evner å kunne mentalisere. Mentaliseringsprosessen 

handler om de voksne sin evne til å kunne forstå både seg selv og barna. 

I sammenligning gjelder dette også for barna – barna sin evne til å 

kunne forstå seg selv og barna som de er omgitt av. Vi som personal må 

da kunne gi barna verktøy slik at de er i stand til å bli oppmerksomme 

på andre sine følelser, ønsker og behov. Dette er en forutsetning for at 

barna skal kunne få til et positivt samspill og bygge gode relasjoner til 

hverandre. Mentalisering spiller derfor en viktig rolle i barns sosiale 

utvikling og er med på å danne selvinnsikt, samt identitet. Samtidig er 

dere som foreldre viktige nøkkelpersoner her, da barna primært vil lære 

å mentalisere i de tidlige samspillet med de nærmeste omsorgspersoner. 

Vi som personal og dere som foreldre må bidra med å møte barna sine 

emosjonelle opplevelser med forståelse og innlevelse. Vi må sette ord 

på det som skjer, samtidig gi barna en mulighet til å bedre forstå og 

kjenne sine egne, samt andres sinnstilstand i den sosiale verden 

(Abrahamsen, 2015).                                 
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Språkkompetanse 
I over lengre tid har vi vært akive med dialogisk lesing for Superklubb-

barna. Dette ser vi fungerer bra – de utvikler stadig språket sitt og er 

svært aktive i boksamlingene. Vi er alle så engasjerte at vi må huske å 

bruke tid og tålmodighet på hvert enkelt barn. Nå har vi også begynt å  

implementere de minste i slike samlinger. Flere av de små viser nå 

større og større interesse for bøker, samt det å komme med små ytringer 

om det de ser og opplever. Det er likevel viktig å ta høyde for at barna 

er på ulike utviklingsnivåer og at hvert enkelte barn sin evne til å ville, 

samt kunne prate - vil variere fra situasjon til situasjon (TRAS-

gruppen, 2000) Som Rammeplan for Barnehagen hevder, så skal alle 

barn bli inkludert i språkstimulerende aktiviteter. Samtidig skal vi ikke 

utelukke at vi alltid må være oss bevisste på viktigheten av språkets 

makt i en travel hverdag. Skal vi mentalisere må vi sette ord på det som 

skjer til enhver tid for for å skape trygghet, ro og stabilitet i 

barnegruppen. Dette vil igjen også styrke personalets 

relasjonskompetanse. Vi skal ta oss tid til å fortelle hva vi skal, hvorfor 

og hvordan - selv om det skal gjentas til det skjedsommelig. I slike 

mindre grupper er det også lettere for personalet å fange opp dersom 

enkelte barn har behov for ekstra støtte i sin kommunikasjon – enten 

de er lite språklige aktive eller har en språkutvikling som avviker fra 

det som er forventet for den ulike aldersgruppe. Flere av barna i 

gruppen er også flerspråklige og dette skal vi være oss svært bevisste 

på. Rammeplan for Barnehagen påpeker at vi skal bidra til at et 

språklig mangfold er en berikelse for hele barnegruppen og skal støtte 

flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål, samtidig som vi utvikler 

norskkompetansen.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Viktige begivenheter 

 

 
 

 

 

Denne måneden forholder seg litt roligere mht større begivenheter. Som dere er blitt informert 

om var jeg så uheldig å få en dobbelsidig prolaps to steder i nedre del av rygg. For dere foreldre 

som er nye i år skal det nevnes at Jernaldergården har vært en avdeling med et særdeles lavt 

sykefravær blant personalet over flere år og dette har vi alltid vært veldig stolte av!!! Likevel 

så kan sykefravær og skade inntreffe blant de mest standhaftige av oss.  Jeg vet på nåværende 

tidspunkt ikke når jeg vil være tilbake på jobb, men vil fortsette med å være i dialog med 

personal, samt ledelse for det videre ansvaret for avdelingen. Det er planlagt å ankomme 

studenter i løpet av måneden, men det er avhengig av at jeg som øvingslærer er til stede for å 

veilede dem i arbeidet. I tillegg er det også denne tiden på året da vi legger til rette for 

utviklingssamtaler for de som ønsker å benytte seg av det. Dette ser jeg meg til nødt til å 

avvente på nåværende tidspunkt og jeg ber om forståelse for det. I tidsrommet jeg er borte vil 

det være vikarer på avdelingen, men med Andreja og Line som verdens beste assistenter og en 

personalgruppe som vet å samarbeide under utfordrende perioder vil det fungere helt fint. Har 

dere noen spørsmål kan dere henvende dere til min leder Astrid. Til slutt tusen takk til dere 

foreldre for forståelse for min situasjon og tusen takk til mine kollegaer som utviser en enorm 

arbeidskapasitet, omsorg og empati!  

 

 
 

 

VIKTIGE 

BEGIVENHETER 

• 26.02.20 

Superklubb; 

påskeaktiviteter 

 

 

• Turnhall 

• Superklubb 
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