
  

 

 

 

månedens tema 
«Fortell meg…» 

 

Med fokus på bøkene til Tor Åge 

Bringsværd. 

 

-Sjøormen Ruffen 

-Tambar 

-Karsten og Petra 

 

 

Dette året kommer vi til å 

jobbe med temaet «fortell 

meg» 

Men ha fokus på forskjellige 

bøker/ fortellingen hver 

måned.  

 

Sølvberget bibliotek har invitert 

oss til å bli med å markere Tor 

Åge Bringsærds 80 årsdag, og 

vi skal lage en sjøorm som skal 

henges opp nede hos dem. 

Derfor velger vi å begynne 

med hans fine bøker. 

August 

August ga oss dager med både regn og høst, og sol og 

sommer. Vi har hatt mange flotte dager ute og inne. 

Rutinene og hverdagen på ny avdeling begynner å bli 

trygg, og en del av den «vanlige hverdagen». 

vi opplever at barna allerede har etablere gode og 

trygge relasjoner til oss voksne. Noen synes fortsatt at det 

er litt vanskelig når mor/far går om morgenen, men 

veldig ofte er de i lek eller samtaler med de på 

avdelingen når foreldrene er ved porten.  

Vi merker vi har fått en gruppe i år som storkoser seg ute, 

og det er ofte flere prosjekter der småkryp står i fokus! 

Det graves og letes og bøtter tas i bruk. Blant 

førskoleguttene har vi noen meitemarkeksperter, så er 

det noen som ikke finner en er det bare å spørre om 

hjelp😉 

Og er det ikke våre kjære småkryp som intresserer så er 

det vann! suppe, kakao, pannekaker eller 

sjokoladekaker, her kan du bestille akkurat det du har lyst 

på! 

 

 Vi har starta så smått opp med grupper, både torsdag 

og fredager deler vi gruppen opp i to, der noen er 

inne/ute. Torsdager er det middag og da er det alltid 

noen av barna som er med og tilbereder og lager 

maten sammen med en voksen. 

 

 

S E P T E M B E R B R E V  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer: 

-2.sep starter 

svømmeopplæringen opp for 

førskolen. Se eget ark 

-18.sep er dere velkomne til 

foreldremøte. Den største delen 

blir på avdelingen der vi 

kommer til å fortelle litt om 

hvordan året på stokkavannet 

blir og der dere kan komme 

med spørsmål! 

 

Bursdagsbarn i september 

Hannah, 3 år 18.september 

Hipp, hopp hurra!! 

September  

Trygge varme relasjoner  

Nå er vi midt i tilvenningsperioden der vi skal bli 

kjent med hverandre. Vi skal skape nye 

relasjoner og nye tillitsforhold. Noen barn trenger 

ikke lang tid før de har skapt nye relasjoner, der 

andre igjen trenger lengre tid. Denne måneden 

kommer vi til å fortsette arbeidet med å bli enda 

tryggere på hverandre, både barn-voksen, men 

også barn-barn.  

Lekbasert læring 

Barn lærer mest gjennom lek. Det er mye 

forskning på lek og dens betydning. Men alle er 

enige om at det er her barnet lærer mest. Blant 

annet språk, selvregulering, sosial kompetanse 

står sentralt i leken. Selv om barns frie lek først og 

fremst oppstår fordi barn vil ha det morsomt 

sammen, så vet vi at fri lek stimulerer for 

utviklingen deres på svært mange plan. På 

stokkavannet ønsker vi å ha fokus på leken - fri 

lek, men også den veiledende leken.  

 

Vi ønsker dere alle en god september måned! 

Skulle det være noe i løpet av dagen, må dere bare ta kontakt på tlf 

eller mail! 

 

Ammna, Hanne, Arsema og Reidun 


