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Tema Trygghet, tilhørighet og trivsel i en forutsigbar hverdag 
Informasjon Velkommen til et nytt barnehageår på Hakkebakke! Denne måneden ønsker vi å bli enda bedre kjent. 

Vårt mål er at barna skal føle seg trygge og er aktivt deltakende i lek. Videre ønsker vi at barna føler seg 
trygge på andre barn, voksne og rutinene i barnehagen. Familien skal også føle seg velkommen og 
komfortabel ved levering og henting.  
Hakkebakke er nøttefri sone. Et av barna på Hakkebakke har alvorlig allergi for peanøtter og nøtter. Vi 
ber derfor om at barna ikke har med nøtter i matboksen og peanøttsmør på brødskiven. Barna bør 
heller ikke spise nøtter om morgenen før de kommer i barnehagen. 
Det er av stor betydning at dere, foreldre, regelmessig følger med på Hakkebakkes nettside. Alle 
oppfordres til å abonnere på våre nyheter som blir lagt ut på siden. Her vil dere få diverse informasjon 
om det vi arbeider med i barnehagen og bilder fra hverdagen. I tillegg finner dere månedsbrev, 
månedsplan, nyheter og annet på denne nettsiden. Vår adresse er: 
https://www.minbarnehage.no/aasen/seksjon/19874  
Mer praktisk informasjon kommer snart på et eget skriv. 

Barnegruppen Vi er nå til sammen 23 barn på avdelingen, og barna deles inn i grupper daglig. I barnegruppen er 12 av 
barna nye på avdelingen dette året. Vi mener det er av stor betydning at alle barna blir godt kjent med 
hverandre, og at de føler en god tilhørighet i hele barnegruppen. Det blir en fast rullering, av de ulike 
gruppene, på faste baser som er inne på Hakkebakke, i Skogen rommet og ute/hytten. Barna følger sin 
gruppe som er: Revene (5 åringene), Harene (4 åringene) og Musene (3 åringene). Gruppene er 
sammen fra frokost kl. 08.30. Barna deltar i lek og aktiviteter og spiser de fleste måltidene i gruppen 
sin. Inndeling i mindre grupper gir barna mer ro, trygghet og bedre voksenkontakt.  

Frokost Frokost begynner kl. 08.30. Barn som skal delta på frokosten må være i barnehagen i god tid før 
frokosten starter. Vi ønsker å gi barna ro og gode rutiner under frosten. Håper på forståelse for at 
personalet ikke kan gå fra bordet, under frokosten, for å ta i mot barn mellom 08.30 og 09.00. 

Mål og innhold Hovedmål: Trygghet, tilhørighet og trivsel i en forutsigbar hverdag. 
Innhold: Bli kjent, tilvenning, overganger, felles opplevelser, vennskap, lek, inkludering, brannvern og 
trafikk/miljø. 

Bli kjent, trygghet, 
tilhørighet og 
vennskap 

De siste ukene har vi blitt bedre kjent, og barna er i ferd med å finne sin plass i barnegruppen. Den 
første tilvenningsperioden har gått fint. Vi arbeider mye i forhold til gode relasjoner, vennskap, 
inkludering, lek, sosialt samspill, rutiner og grensesetting. Alt dette bidrar til å legge et godt grunnlag 
for hele barnehageåret. 

Kanin og Pinnsvin Barna blir kjent med Kanin og Pinnsvin gjennom 10 små vennebøker. Kanin og Pinnsvin er bestevenner, 
men opplever at selv gode venner kan bli uvenner iblant. Bøkene hjelper barn med å finne metoder for 
hvordan man skal oppføre seg mot hverandre.  

Brannvern I uke 38 er det brannvernuke. Barna blir kjent med Brannbamsen Bjørnis, ulike brannverntiltak, 
aktiviteter, sanger og deltar på brannøvelse. 

Trafikk/miljø Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, 
blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt. Barna 
opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen, de erfarer trafikk gjennom lek 
og observasjon av hva de voksne gjør. 

Turdager Barna deles inn i turgruppene Grønn og Gul. Grønn gruppe har turdag hver mandag og utedag på 
fredagene i september. På fredager blir det lek og aktiviteter ute eller en tur. I september møtes barna i 
Grønn gruppe ute om morgenen, fra kl. 08.00, på mandag og fredag. Det blir frokostsamling ute i 
hytten kl. 08.30. Gul gruppe har fast turdag på onsdager og annenhver mandag i partallsuker. I løpet av 
året vil det regelmessig gjøres endringer i forhold til hvilke barn som er på de ulike gruppene. Ta med 
en liten tursekk, til turdagene, som barna kan bære selv. Husk drikkeflaske med vann i sekken. Turene 
blir i nærmiljøet, til Sørmarka og Vannassen. 

Aktiviteter Lage stopp skilt, tegne og male meg selv, fargelegge Bjørnis, lage Bjørnis spå, brannøvelse 
Bøker/eventyr Kanin og Pinnsvin: Si unnskyld, Dele, Vente på tur, Si stopp, Bli enige, Snakke om det og Samarbeide 
Sanger Navnesangen ..... er her, Jeg blir så glad når jeg ser deg, Er du veldig glad, Vannassen ropet, God 

morgen alle sammen, En brann er ikke tull, Brannmannsangen og sanger fra Dyrene i 
Hakkebakkeskogen. 

Film Brannbamsen Bjørnis: Brannalarm, Hele Norges Bjørnis, Brannbamsedans, Her kommer Bjørnis, Salaby: 
Trampoline – meg og deg, Billehagen – ny i barnehagen, Flora får venner 

Regler og rim 5 små apekatter, bilderim fra Språktiltaket, rimespill fra InPed 
Skolestarterne Skolestarterne er sammen på torsdager, og skal ha fokus på sosialt samspill. De vil arbeide med tema 

som hvem er jeg, hvordan kan jeg være en god venn og vi samarbeider (Mitt Valg). 
Bursdager Oda 5 år og Iben 3 år J  Hurra for dere og gratulerer! 
Personalet Hanne (pedagogisk leder 90%), Siv Merete (assistent), Trude (assistent 90%), Jane (assistent 60 % t.o.m. 

24.09), Hege (pedagogisk leder 40% t.o.m. 24.09). Annichen begynner som pedagogisk leder den 24.09. 
Hanne og Trude har fri  annenhver mandag, Hege er på avdelingen mandag og onsdag og Jane er på 
Hakkebakke tirsdag, torsdag og fredag. 

 


