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Velkommen til barnehageåret 2022/2023 på Skinfakse. I år blir det 9 barn på avdelingen, Max, Louis 

og Kaja har gått her fra før og vi skal bli kjent med Jonas, Trygve, Finn, Lerke, Melanie og Konstanse.  

 
De voksne på avdelingen barnehageåret 2022-2023 er: 

Pedagogisk leder: Vibeke Eitrheim 100% stilling  

Pedagogisk medarbeider: Ane 100% stilling 

Pedagogisk medarbeider: Zelal 50% stilling 

Pedagogisk medarbeider: Juni 50% stilling.  

 

TILVENNING: 

I tilvenningen har vi temaet «Vennskap og felleskap» Vi skal ha fokus på å danne nye relasjoner, både 

mellom barn og voksen, men også barna imellom. Vi skal også bli kjent med nye familier og foreldre 

og dere med oss og hverandre. 

Rammeplanen for barnehager (2017) slår fast at; Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge 

til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. 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. Takk for at dere har gjort en så god jobb med «Min bok» Den er et viktig 

overgangsobjekt som knytter barnas verdener sammen.  

Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden, slik at 

barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære (Rammeplan for barnehager, 

2017). 

Både i august og september bruker vi tiden sammen på å bygge relasjoner, skape gode rutiner og en 

forutsigbar hverdag for barna. Vi skal ha fokus på å bli kjent med hverandre og med barnehagens 

rom og hage. Etter hvert vil vi utforske skogen og barnehagens nærområde.  

Vi skal ha samlinger med faste sanger, litteratur og ritualer. Når barna gjenkjenner aktiviteten, skaper 

det forventning, erfaring og barna får mulighet til å delta ut fra egne forutsetninger. De opplever 

trygghet, mestring og medvirkning i sin egen hverdag. Dere vil også få informasjon om hvilke sanger, 

bøker og fortellinger vi arbeider med slik at dere kan bruke de samme hjemme og stemme i når 

barna spontant begynner på et refreng eller en bevegelse.  

På avdeling Skinfakse er vi opptatt av rommet som den tredje pedagog. Det er viktig å skape gode 

lekesoner som kan inspirere barna til variert og felles lek både ute og inne i barnehagen. Vi er bevisst 

på rommets utforming og hvilke lekematerieller som er tilgjengelig for barna og hvilke erfaringer 

disse gir mulighet for. Vi skal sikre at barna oppsøker ulike lekesoner gjennom bevisst å utforske ulike 

soner sammen med dem. Vi skal også sikre at alle barn får mulighet til å bli en inkludert deltaker i 

fellesskapet.  

Vi lager varmmat en til to dager i uken, fortrinnsvis onsdag og eller fredag. De dagene vi lager 

varmmat er målet at barna skal være deltakende i matlagingen. Vi vil at barna skal få smake, lukte, 

kjenne på, være med å skrelle, røre og rulle. Det skal være både en sanse- og fellesopplevelse. 

Bøker er alltid tilgjengelig i barnas høyde, mens noen bøker er «spesielle» og brukes kun med en 

voksen eller i samlingsstunder. Vi vil sikre at alle barna får presentert en fortelling eller en bok hver 
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dag. Det henger også spor til sanger og fortellinger rundt om på avdelingen i tråd med anbefalinger 

for «Syngende barnehager» og Stavanger kommune sin satsning på aktivt språkarbeid i barnehager.  

 

Ukerytmen: 

Vi legger opp ukerytmen til barnas behov og i oppstarten har vi fokus på å bil kjent med barnas rytme 

og tilpasse hverdagsaktivitetene deretter. På denne måten kan barnet gjenkjenne rytmen i 

hverdagen og finne trygghet i det. Vi leger opp til både utelek i vår fine hage og lek og aktivitet i 

smågrupper inne. Vi vil også innføre ukentlig turdag med opplevelser og ulike motoriske utfordringer.   

 

Dagsrytmen i oppstarten er omtrentlig da vi følger barnegruppens rytme. 

7:30 Barnehagen åpner - barna blir tatt imot og det legges til rette for lek på avdelingen. 
8:15 Frokost med egen matpakke. 
8:45 Håndvask, toalettbesøk og samlingsstund 
 Grupper og lek ute, hvile for de som trenger det. 
10:30 Lunsj  
11:00 Hvilestund  
  Smågrupper - lek for de som er våkne 
14:00 Frukt  
 lek ute eller inne i mindre grupper 
16:30  Barnehagen er stengt. 

Smågrupper  

Primærvoksen barna velger selv sin tilknytningsvoksen. Birkeland tilknytningsbaserte barnehager. 

 

Barns medvirkning: 

I artikkelen i artikkelen «Derfor er det viktig å ha fokus på følelser i arbeidet med de yngste barna» 

(2018) sier May Britt Drugli at små barn ikke kommuniserer mye med verbalt språk, men at de har 

svært mye nonverbal og kroppslig kommunikasjon og kommuniserer veldig mye gjennom følelser. 

Hun understreker at de minste barna ikke kan fortelle med ord at de er redde, lei seg, usikre eller 

glade, men de kan vise det gjennom gråt eller sine nonverbale uttrykk. Da er det viktig at de er 

omgitt av voksne som kan fange opp, forstå og forholde seg til disse nonverbale uttrykkene. Noen 

barn viser tydelig at de er utrygge gjennom gråt og uro, mens hos andre kan uttrykkene være mye 

vanskeligere å fange opp.  

Når små barn begynner i barnehagen kan det ta tid før de viser følelser; og de første par ukene er det 

helt vanlig. Barnet er overveldet av nye inntrykk. Jo tryggere barnet blir jo mer følelser vil det vise, 

også med de ansatte. Barn uttrykker seg likevel nonverbalt/med kroppsspråk; gjennom blant annet 

mimikk, blikk, berøring og avstand. Gjennom felles utforskning i lek og samspill vil vi bli kjent med 

barnas kroppsspråk, og det er i denne prosessen de minste barna får stor medvirkning i hverdagen 

Vi kan hjelpe barna gjennom denne prosessen gjennom å prioritere og bruke tid til å lytte, samtale og 

handle ut fra barnas perspektiv. 

Kilde: May Britt Drugli: Derfor er det viktig å ha fokus på følelser i arbeidet med de yngste barna 

(barnehage.no) 

https://www.barnehage.no/folelser-kurs-og-konferanse-pedagogikk/may-britt-drugli-derfor-er-det-viktig-a-ha-fokus-pa-folelser-i-arbeidet-med-de-yngste-barna/125872
https://www.barnehage.no/folelser-kurs-og-konferanse-pedagogikk/may-britt-drugli-derfor-er-det-viktig-a-ha-fokus-pa-folelser-i-arbeidet-med-de-yngste-barna/125872
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Sanger i samling: Måltdssanger: 

Velkommensang:  
God morgen alle sammen. 
Dippi do. 
 
Hokkus og Pokkus  
Olle Bolle 
Bæ, bæ lille lam 
Med krøllet hale 
Lille Hasse Hare 
En elefant 
 
Avslutningssang:  
Ri, ri på islandshest 
 

Ormen den lange 
Pulverheksa  
Kua mi  
 

Eventyrsanger: Bukkene Bruse 
Månedssanger: August og september 

Rim og regler: Litteratur: 

Bikuben  
I min mors hus  

Min bok. 
Bukkene Bruse  
 

Faglitteratur for perioden:  

Gerd Abrahamsen (2015)  
 
Tilknytningsbaserte 
barnehager. 
Universitetsforlaget  
 

Maj Britt Drugli (2019) Liten i 
barnehagen (3. utg). Oslo: 
Cappelen Damm AS s. 65 –71  
 
 

Viktige datoer Informasjon  

 
Foreldremøte på 

Skinfakse 
22.09.2022 

kl. 18:15-19:00. 
Velkommen 

 

 
Vi minner om at barnehagen har nettside: Ullandhaug-barnehagene - 
Nyheter (minbarnehage.no) og oppfordrer alle til å gå inn og abonner på 
denne.  
 
Husk! Merking av barnas klær og eiendeler! 
 

 

 

https://www.minbarnehage.no/ullandhaug/seksjon/19950
https://www.minbarnehage.no/ullandhaug/seksjon/19950

