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2022/2023. 

 

August/September 

Da var sommer ferietiden over og vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår. Et 

tilbakeblikk fra sommerbarnehagen er at det har vært noen veldig gøye og innholdsrike 

temauker. Samtidig har det vært veldig positivt at både barn og voksne har vært 

sammen på tvers av avdelinger. Her har det utviklet seg nye vennskap og barna har blitt 

bedre kjent med de voksne fra andre avdelinger. Dette har vært med på å bidra til at den 

interne tilvenningen har vært en god og myk overgang. 

Vi vil ønske alle barn og voksne velkommen til et nytt barnehageår og gleder oss til alt 

det kjekke vi skal finne på sammen.  

Helt nye barn som begynner på koala dette barnehageåret er Eivind, Amelia, Lotte, 

Nickolas og Oliver. Vi gleder oss til å bli kjent med dere.  

Personalet på koalaene 2022/2023: 

• Tone (100% stilling) er pedagogisk leder på Koala avdelingen og har jobbet i mange år 

både på stor og liten avdeling i ulike barnehager, derav 6 år i Hillevåg. Hun har hatt 

fordypning i småbarns pedagogikk. Hun er veldig glad i musikk (spiller gitar) og 

dramatisering noe det kommer til å bli mye av i både samlinger og hverdagssituasjoner. 

• Eliane (100% stilling) har vært tre år på Koala og jobbet flere år i barnehage. Hun er ei 

veldig kreativ, omsorgsfull, god og trygg voksen som sprer mye glede rundt seg med sin 

smittende latter og gode humør.  

• Janita (80% stilling) er utdannet barn og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage i 

mange år, nylig på tigrene. Hun er ei snill, god, omsorgsfull, kreativ og trygg voksen 
som skaper en rolig og god atmosfære rundt seg, Vi gleder oss til å ha henne hos oss. 

• Alice (100% stilling) er nyansatt og begynner å jobbe hos oss i full stilling i slutten av 

September. Hun er utdannet helsefagarbeider. Vi gleder oss til å ha henne med i 

koalateamet vårt. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

             Tone                         Eliane                        Janita 
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August/ September: Tema: Tilvenning/lek/vennskap 

Tilvenning: 
I rammeplanen står det at «personalet skal sørge for tett oppfølging den første tiden, slik 

at barnet kan oppleve tilhørighet og føle at det er trygt å leke, utforske og lære» (UD, 

2017, s. 33). 

En forutsetning for at barna skal oppleve trivsel, glede og være i lek er å ha trygge 

rammer rundt seg. Vi på Koalaene jobber bevisst etter trygghetssirkelen noe som er ett 

godt pedagogisk verktøy for å skape ett trygt og godt miljø rundt barna. Dette 

innebærer av oss voksne skal være barnas trygge base ved å være tilgjengelig når de 

har behov for trøst og «lading». Alle barn har også ett medfødt behov for utforsking og i 

personalet vil her hjelpe barna i sin utforsking og være deres trygge havn der de hele 

tiden kan komme tilbake til oss for bekreftelse og støtte.  

Barna som er på tilvenning, får utdelt hver sin primærkontakt som vil følge barna opp 

ekstra mye den første perioden. Dette er for at det ikke skal bli for mange å forholde seg 

til og bli en minst mulig overgang fra hjem til barnehage. 

Foreldre er de som kjenner barna best og er deres trygge omsorgspersoner. 

Foreldresamarbeid med en åpen og god dialog vil være en forutsetning for at barna skal 

få en trygg og god start i barnehagen. Derfor er det utrolig viktig for oss å vite mest 

mulig om barna slik at vi kan legge til rette for at de nye barna skal få en best mulig 

start i barnehagen.  

 

 

 

 
 

➢ Trygghetssirkelen. 

 

 
 

 

 
Lek/vennskap: 
I rammeplanen står det at «barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barna sin 

egen kultur»(ud, 2017,s.20). 

Vi i personalgruppen vil hele tiden være tett på og hjelpe/veilede barna med tanke på å 

fremme sosial kompetanse. Dette innebærer sosiale ferdigheter som samarbeid, å kunne 

hevde seg selv, å kontrollere følelsene sine, fremme empati, å ta ansvar, forstå lekekoder, 

og oppleve humor og glede i fellesskap. Vi vektlegger å fremme hvert barn sine 

ressurser og bygge gode og nære relasjoner mellom barna. Her vil vi veilede barna i å 

vise måter å ta positiv kontakt med andre barn. Vi vet av erfaring at det å dele barna inn 

i små lekegrupper vil kunne bidra til å verne om leken mellom barna uten for mye 

forstyrrelser.  

Som ett bidrag til å fremme lek er vi opptatt av å skape ett godt lekemiljø som motiverer 

til lek bygget på barnas interesser. Vi vektlegger å følge med på hva barna er opptatt 

(barnas fokus) og tilrettelegge ulike temaer med dette som utgangspunkt. Dette kan 

være temaer som rollelek, konstruksjonslek, fysisk lek eller temaer som bil/dukke/mat 

lek osv. 
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Sang og musikk er noe som bidrar til å skape mye glede og ett godt fellesskap. I 

samling stundene våre skal vi ta frem barnas personlige sangkort med deres egen sang 

på.  Der kan alle møtes i ett sangfellesskap noe som igjen bidrar til at også de nye 

barna blir trygge og bedre kjent med hverandre. Gitar og ulike musikkinstrumenter skal 

også bli aktivt tatt i bruk i samlingene våre. 

 

Tilvenning:  

Hovedmål: «Personalet skal sørge for tett oppfølging den første tiden, slik at 

barnet kan oppleve tilhørighet og føle at det er trygt å leke, utforske og lære» 
(UD, 2017, s. 33). 

Delmål:  
- Små grupper med voksne som en mentalt og fysisk tilstede som deler 

barnas intensjoner, fokus og oppmerksomhet. 

- Bruke trygghetssirkelen som ett pedagogisk verktøy. 

- Ha en åpen og god dialog med foreldre. (godt foreldresamarbeid). 

- Overgangsobjekt- ha tilgjengelig noe som forbindes med hjemmet (en 

sang, tytt, kos, bamse, bilder av foreldre). 

Lek og vennskap:    
Hovedmål: «Fremme ett inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og 

erfare glede i lek» (ud, 2017,s.20) 

Delmål:  
- Tilby gode vilkår for lek, vennskap og barna sin egen kultur (ud, 2017,s.20). 

- Oppleve glede, humor og trivsel i fellesskap med andre barn. 

- Oppleve voksne som støtter, tilfører og verner om barnas lek. 

- Observere, veilede og hjelpe barn som strever i leken. 

Språklig mål: venn, å leke, trist, glad, å trøste, gi en klem, å dele,  

Sosialt mål: Relasjonsbygging barn/voksen og barn/barn, oppleve glede og trivsel 
sammen med andre, fremme empati, samarbeid, lek og humor. 
Månedens sanger: Navnesang, «Tomba tomba», bæ, bæ lille lam «Nå lager vi en sang» 

,Personlige sangkort, min fille, fille onkel Abraham og «jeg blir så gla når jeg ser deg». 

Månedens bøker: «Venner», «roe seg ned» (vennebok) og «vise følelser» (vennebok) 

Praktiske 

opplysninger 

 

 

             

                                            Bursdager: 

             Gratulerer så mye med dagen til Solveig som fyller 2 år den 6 September, og  

Jakob som fyller 2 år den 24 September. Vi gleder oss til å feire dagen sammen med 

dere. 

Praktisk informasjon: 

• Vi er så heldige å ha vår dyktige og gode Fakhra som vikar hos oss frem til Alice 

begynner å jobbe hos oss. Barnehagelærer student Kathrine som er vikar fra pvs vil 

være hos oss fast hver Onsdag. 

• Ta gjerne en titt på dagstavlen vår som henger i garderoben. Her vil vi gi en liten 

oppdatering fra dagen og av og til henge opp litt bilder som gir ett lite innsyn i 

barnehagehverdagen. 

• Vi vil anbefale dere foreldre å abonnere på hjemmesiden vår. Da vil dere få varsel når vi 

legger ut månedsplan/brev og bildeoppdateringer fra barnehagehverdagen. 

 

Måltider: 
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• Vi vil i September begynne med smøremåltider i barnehagen. Matpakke til frokost, 

smøremåltid lunsj og ulik type frukt og knekkebrød/brød til fruktmåltid. 

• Frokostmåltidet vil være fra 08.00 til 08.30. 

• Vi ønsker at frokost måltidet skal være preget av gode samtale og en positiv og 

rolig atmosfære. Derfor oppfordrer vi de som blir levert i dette tidsrommet å 

følge barna dere inn på avdelingen slik at det blir minst mulig uro og forstyrrelser 

rundt bordet. 

Morgensamling: 

• Vi har felles morgensamling hver dag klokken 09.15 der vi går gjennom hva som 

skal skje denne dagen, kombinert med sang og musikk.  Dette er en fin stund 

som er med på å skape ett godt fellesskap samtidig som barna får tid til å 

forberede seg til dagen. Vi anbefaler derfor at barna kommer innen den tid. 

Klær: 

• Nå begynner det å bli kaldere vær og for at barna skal trives og ha det fint ute er det 

viktig at de har tilpassede klær. Dette kan være slik som eks ulltøy, lue, tykk 

genser/bukse, regntøy, støvler og utedress.  

• Vi oppfordrer dere til å ta med yttertøy hjem hver fredag for eventuelt vask. 

• Vi anbefaler å sjekke med jevne mellomrom om barna har nok skift i barnehagen 

(2 skift). 

• 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 

 

 
Mvh Tone, Eliane og Janita 
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