
Velkommen til nytt barnehageår og det siste barnehageåret for barna på Gul gruppe.  

Et nytt og spennende år på Gul står for tur og vi har hatt gleden av å ønske to nye barn 

velkommen på Gul gruppe. Oppstarten av barnehageåret har vært veldig fin. En gruppe på 

22 barn danner grunnlaget for Gul gruppe. Det har vært en del utskiftning av 

personalgruppen og vi på Gul har jobbet tett for å skape trygghet og forutsigbarhet både hos 

barn, foreldre og personalgruppen. I år er Gul gruppe de eldste i barnehagen og det er til 

stor glede for barna våre. Vi har hatt oppstart av Bjørnebanden og etter høstferien (uke 42) 

starter vi med svømming.  

Vi har denne måneden hatt stort fokus på å skape gode relasjoner til hverandre og til de 

voksne. Slik det står skrevet i barnehagens rammeplan er fokuset rettet mot at barnehagen 

skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 

relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Personalet skal sørge for tett 

oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, 

utforske og lære. Det har vært spesielt betydningsfullt på Gul gruppe å skape trygge 

omgivelser med fokus på god utvikling og læring da med hensyn til Covid-19 og at vi ikke kan  

ha en samlet avdeling på svart bygg som før.  

Det er for flere av barna veldig stas å være de eldste i barnehagen. Fokuset fremover vil 

være rettet mot å bli bedre kjent med hverandre og omgivelsene rundt oss. Samtidig som 

fokuset vil rette seg mot å skape gode rutiner og lekesituasjoner ute og inne. Som en viktig 

del av det siste barnehageåret vil vi ha stort fokus på å forberede barna på ny overgang til 

skolen.  

 

Vi opplever at barna på Gul gruppe gjør hverandre gode, de hjelper hverandre og sier fine 

ting til hverandre. Vi opplever at de leker godt sammen og skaper en fin dynamikk for hele 

gruppa. Vi opplever at barna på Gul gir utrykk for egne meninger og uttrykk på en god måte.  

 

 

Hilsen Gul gruppe 😊 


