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Juli/August (sommerbarnehagen) 

I Juli har vi hatt ulike temaer for hver uke. Disse temaene har vært friluftsliv, fysisk 

aktivitet, eventyr, kreativitet og reiseuke. Dette har vært til stor glede for store og små 

der barna blant annet har fått utfordre sin egen kroppskontroll med allsidige bevegeler, 

sine kreative evner og ikke minst fått lekt ulike type leker.  

I reiseuken «lekereiste» vi blant annet med både fly og båt og her måtte alle gjennom 

både pass og billettkontroll.  

Det er tydelig at det å jobbe med ulike temaer har fenget både store og små. Mange 

fine og gode opplevelser å se tilbake på. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               August/ September: Nytt barnehageår. 

Vi ønsker alle velkommen til nytt barnehageår og vi gleder oss til å bli kjent med nye 

barn, foreldre og fortsette det gode samarbeidet og følge dere som har vært hos oss ett 

år. 

Personalgruppen vår består av Tone og Trine som er pedagogiske ledere og Celine og 

Eliane som er pedagogiske medarbeidere. Det vil i tillegg bli en 50 % stilling ekstra inne 

på avdelingen.  

Barnegruppen vil i år bestå at 14 barn derav 11 nye barn. Aldersgruppen er jevnt fordelt 

mellom 1 og 2 år.  

På Koala er vi veldig glad i å bruke sang og musikk i barnehagehverdagen. Vi leker med 

ulike rytmer, vi synger mye sammen og det er tydelig at dette er noe som bidrar til å 

skape glede, samhold og fellesskap. Vi i personalgruppen streber etter at alle skal trives 

og føle seg inkludert inn i fellesskapet, og det å tilpasse hverdagen til der barnet er i sin 

utvikling. 

Tilvenning /bli kjent/fellesskap 
I rammeplanen står det «Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for 

at barna skal få en trygg og god start i barnehagen». (2017: 52). I denne måneden vil 

hovedfokuset være å bli kjent og skape gode relasjoner mellom barn/barn og 

Barn/voksen. En forutsetning for dette er å skape trygge rammer rundt barna. Her er vi 

opptatt av å arbeide etter trygghetssirkelen som handler om å være tilstede både 

mentalt og fysisk for barna, en trygg havn når de trenger det og støtte/hjelpe dem til å 

møte alt det nye.  

                             

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.larvik.kommune.no%2Fskole-og-utdanning%2Flarvik-laeringssenter%2Faktuelt%2Fcos-kurs-paa-tigrinja-20-mars%2F&psig=AOvVaw35hKcuFsZMezwvnGzLaW2U&ust=1597928850791000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCfjP6qp-sCFQAAAAAdAAAAABAI
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Overgangen fra trygge og kjente omgivelser til å begynne i barnehagen kan være en 

veldig stor omveltning i barnas liv. For å legge til rette for at det skal bli en myk 

overgang kan det å ha noe fra hjemmet som barna har ett forhold til være med på å 

bidra til at barna finner en indre trygghet. Dette kan være tytt, kosefille, bamse eller 

annet. Derfor oppfordrer vi barna som er på tilvenning å ha dette med seg i den første 

tiden i barnehagen. 

En sang som barna har god kjennskap kan også bidra til å skape trygge rammer. Derfor 

skal vi lage personlige sang kort med barnas bilde på og bruke dette aktivt i 

barnehagehverdagen.  

Det å kunne se bilder av familien er også noe som kan være med på å gi barna en 

trygghet og trøst. Derfor får alle foreldre til de nye barna utdelt hvert sitt ferdigklippet 

papp hus der det kan limes på bilde av familie og kjente for barna. Dette henges opp på 

veggen i barnas høyde og er alltid tilgjengelig for barna. 

 

Følelseskort: 

I tilvenningsperioden vil barna kunne kjenne på ulike følelser som oppstår noe som er en 

naturlig del av denne tiden. Dette er noe vi i personalet ønsker å møte barna på og 

støtte dem gjennom. Som ett bidrag til dette er det i barnas høyde inne på avdelingen 

satt opp tilgjengelig bilder som viser ulike følelsesuttrykk og bilder av barn og voksne 

som trøster. Disse kan tas ned fra veggen og vi vil sammen med barn sette ord på og 

undre oss over hva de ser og hva de føler. 

 

Foreldresamarbeid. 

I rammeplanen står det «Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas 

behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling». (2017: 29) 

Dere kjenner deres barn best og er de viktigste i deres barns liv og vi ønsker å  

tilrettelegge  barnehagehverdagen slik at alle barna skal få en myk og god start i 

barnehagen. Derfor er det veldig viktig å få hente inn mest mulig informasjon og vite om 

det er noen hensyn vi må ta iforhold til ditt barn.  

 

 

Hovedmål: Skape trygge rammer 

• Delmål: Barna skal oppleve støttende og tilstedeværende voksne 

• Språklig mål: trist, glad, redd, trøste, mamma, pappa 

• Sosialt mål: Fellesskap og trivsel  

 

Månedens sanger: «God morgen alle sammen» , «Navnesang» , «Nå lager vi en sang», og 

barnas personlige sang (Sangkortene) 

 

Månedens bøker: «Kroppen min». 

Praktiske 

opplysninger 

 

 

• Vi er så heldige at vi har fått to nye medarbeidere hos oss på koala. Trine er 

ferdig utdannet barnehagelærer og Celine er pedagogisk medarbeider. Vi gleder 

oss til å ha dere her hos oss på koala. 

• Tone er nå på sitt siste år på barnehagelærerutdanningen og skal skrive sin 

bacheloroppgave og må i den forbindelsen være borte noen dager for 

undervisning. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmjughaugskogen.no%2FFil%2FLastNedFil%2Fc9739321-a725-46cf-8181-c7c85b595364&psig=AOvVaw3h-KYySEpdep3dK6_FXOfK&ust=1597933466058000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiRnaK8p-sCFQAAAAAdAAAAABAJ
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• Vi har iforhold til korona situasjonen ulike smittetiltak i barnehagen: 

➢ Antiback vil alltid stå tilgjengelig ved porten noe vi oppfordrer alle til å 

bruke.  

➢ Det er kun mulig å være en forelder per barn inne på avdelingen i 

tilvenningsperioden. 

➢ Måltidene i barnehagen vil fortsette med medbrakt matpakke gjerne 

oppdelt merket til hvilket måltid det er til. Vi oppfordrer alle til å ha med 

seg drikkeflasker merket med barnas navn. 

➢ Vi har inndelt uteområdet der hver avdeling har hvert sitt avgrenset 

område å benytte. Dette er merket med bånd i uteområdet. 

➢ Alt barna bringer med seg i barnehagen må tas med hjem hver dag. 

Dette gjelder blant annet yttertøy, sko og ekstratøy. Bleier kan ligge i 

barnehagen. 

 

• Er det noe dere lurer eller tenker på? Prat med oss i hente og bringe situasjoner 

eller ta kontakt på tlf: 46825112, mail: tone.ronquist@stavanger.kommune.no  

eller trine.andreassen@stavanger.kommune.no  

 

 
Mvh Eliane, Trine, Tone og Celine  
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