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Nytt barnehageår! 
Hei alle sammen. Håper små og store har skapt seg gode 
opplevelser og minner i ferieukene, velkommen tilbake! 
 
I august har vi ønsket June, Leon, Storm, Bawimillnian, og Sansa 
velkommen på avdelingen! Tilvenningsdagene var fine med 
hyggelige foreldre og lekne barn. Bra jobba alle sammen! 
 
Tilvenningsperioden forsetter også i september. På avdelingen er 
det nå mange nye ansikter, både barn, personal og foreldre. Vi 
ønsker å bruke god tid på å bli kjent med hverandre slik at alle 
barn kan føle trygghet til å leke, utforske og lære. Rammeplanen 
for barnehage sier 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 andre barn (2017:33). 
Nytt barnehageår bringer med seg endringer for alle barn, også 
de som går på Gaupene fra før! Dette skal vi ta hensyn til i 
aktiviteter og planer de neste ukene. Om noen planer må utgå er 
dette fordi vi ser at andre behov må komme foran denne første 
tiden. Trygghet og tilvenning kommer alltid først. 
 
  De voksne som arbeider på Gaupene er nå:  
 
Bjørn Erik: assistent i 100% stilling 
Zuzana: barn og ungdomsarbeider i 100% stilling 
Habibe: Pedagogisk leder i 10% stilling 
Vilde: Pedagogisk leder i 80% stilling 
 
 

Info: 
-Vi ber om at dere ringer eller sender melding dersom barnet 
deres er sykt eller har fri. Nummeret til avdelingen er 94846796 
-Vilde har starter på videreutdanningen «barns språklæring og 
språkutvikling» ved uis i høst. Hun vil være borte tre samlinger på 
to dager per halvår.  

-Er det noe dere lurer eller tenker på? Prat med oss i hente- 
og bringe situasjoner eller ta kontakt på 
vilde.hegdal@stavanger.kommune.no  
-Husk å merke alt av klær og utstyr med navn. På denne måten 
er det lettere å sørge for at alt kommer tilbake til rettmessig eier. 
-Matservering i barnehagen starter opp fra 1. september 

-Foreldremøte blir arrangert 28. september. Hold av datoen       
mer info kommer. 
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Planer for september: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                      Tema: «Meg selv» og «Vennskap» 

 
Meg selv 
Under temaet «meg selv» skal barna få bli videre kjent med seg 
selv og hverandre. Vi vil bruke «huset mitt» i samling og 
hverdagssituasjoner. På denne måten ønsker vi at barna skal 
finne trygghet i å se på bilder av sine kjente og kjære, samtidig 
som de skal få vise frem og være stolte over seg selv og 
medlemmene i «huset mitt» 
 
Vennskap  

I september skal vi jobbe med temaet «vennskap» på avdelingen. 
Rammeplanen for barnehage sier at barnehagen aktivt skal legge 
til rette for vennskap og sosialt fellesskap (2017:43). På 
småbarnsavdeling er sosialt fellesskap i stor grad kroppslig. Vi ser 
at barna skaper relasjoner og lek gjennom å imitere bevegelser, 
riste på hodet, hoppe, løpe sammen. Vi ønsker å legge til rette 
for denne relasjonsbyggingen ved å tilrettelegge rom og tid til 
denne kroppslige leken som de minste barna i barnehagen lærer 
så mye av! I tillegg vil vi aktivt bruke sang og musikk, her kan alle 
delta på sine premisser og vi skal skape fine samlingsstunder 
sammen på avdelingen.  
 
 

Læringsmål: Bedre forstå seg selv og hverandre. «Jeg er meg, og    
jeg er super» 
 
Sosialtmål: Barna skal oppleve tilhørighet og glede i hverdagen  
 
  
 

Månedens eventyr: 
 

                                                                                                               

I September skal vi se nærmere på det norske folkeeventyret om de tre 

bukkene bruse som skal til seters for å gjøre seg fete. Rammeplan for 

barnehage sier at gjennom arbeid med Kommunikasjon, språk og tekst 

skal barnehagen bidra til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og 

bruker et variert ordforråd (2017:48). Språksamling gir oss mulighet for 
å introdusere temaer, ord og språkføring som ikke inngår i det daglige 

språket på avdelingen. På denne måten får barna en rikere 

språkopplevelse. Gjennom konkreter og førstehånderfaring i det barna 

blir kjent med eventyret får de nye og dypere begreper, dette ser vi at 
skaper gjenkjennelse og engasjement. Gjennom språkarbeidet på 

avdelingen ønsker vi å skape et felles referansegrunnlag for barnegruppa 

som videre kan legge et grunnlag for mye fin samtale, undring og lek. 

Alle på avdeling vil få med seg en utskrift av eventyret hjem, prat gjerne 
om eventyret også hjemme. For de barna som praktiserer flere språk vil 

det være verdifullt og spennende å bli fortalt eventyret også på sitt 

morsmål om mulig. 
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Månedens sang/regle: 

 

«Lille Petter edderkopp» «du har to øyne» «Grisevisa» «Ormen 
den lange» «Navnesang» 

 

 

Med vennlig hilsen Zuzana, Bjørn Erik, Habibe og Vilde! 
 

 

 

Auglend barnehagene  


