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August ble en fin avslutning på sommeren. Vi har hatt mange fine 
dager i barnehagen med fokus på utelek. Det har vært deilig å kunne 
være masse ute, leke med vann, sykle og kose oss i stort sett fint vær.  
Det ble en spennende måned med masse endringer på pingvinene. Vi 
sa farvel til de store guttene som begynte på skolen, det er alltid både 
vemodig og fint på en gang. Kim har flyttet over til det andre bygget og 
er på Bjørnene og Gøran som har vært vikar hos oss siden i vår hadde 
sin siste dag hos oss – i alle fall for denne gang.  
Det var også spennende og hilse på nye voksne og nye barn. Av 
voksne har vi nå fått Gabriela -som mange kjenner fra Lemurene. 
Vigarshan er ny barnehagelærer og begynte i august, det samme 
gjorde Janita som er barne og ungdomsarbeider. Fatemeh, som er 
barne og ungdomsarbeiderlærling, er fremdeles hos oss. Dere kommer 
også til å møte Veronica, Irene og Are som er fra ressurssenteret for 
styrket barnehagetilbud. De er hos oss mtp barn med behov for ekstra 
hjelp. Jeg er takknemlig for at dere foreldre har tatt så godt imot alle 
nye, det er sporty av dere!  
 
Det er jo ikke bare nye voksne, det er flere nye barn. I august begynte 
Philip, Sem, Dea og Ryan som kom fra Lemurene. Artur og Ovidia kom 
fra Gaupene. Naya og Zing har også begynt hos oss, og de har ikke 
gått i barnehage før. Så langt har det gått fint med oppstarten for alle.  
 
Fokuset i august har vært å bli kjent med både barn og voksne og å 
jobbe med hverdagsrutinene. Nå er vi klar til å begynne med litt mer 
aktiviteter og turer. Det gleder vi oss til! 

Planer for september:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vi er 19 barn på pingvinene i høst i alderen 2-5 år, vi er også mange 
voksne. Det gir oss muligheten til å være mye delt i mindre grupper 
som gir mer ro til både lek og utforskning.  
 
 Vi har laget tre faste grupper, delt etter alder, som har hver sin 
ukeplan. Jeg legger disse ut på hjemmesiden.  
Blå gruppe er: Philip, Ryan, Sem, Naya, Zing og Dea. 
Grønn gruppe er: Stojan, Jone, Ruben, Filip, Sofie, Ovidia, Artur, 
Daniyal og Marton. 
Gul gruppe er: Aryam, Zahira, Diana og Lilly. 
Som dere ser så er det flest fireåringer, så på fredagene kommer vi til 
å dele grønn gruppe i to slik at Jone, Daniyal, Stojan, Ovidia og Filip er 
med på turgruppe, mens Sofie, Ruben, Artur og Marton er igjen i 
barnehagen.  
 
I høst skal vi forsøke å arbeide litt lengre med et tema enn det vi har 
gjort tidligere. Derfor har vi satt opp «høsten» som tema i september, 
oktober og november. Det gir oss muligheten til å fordype oss i et tema 
over tid. Da kan vi både gi barna nye impulser og ha muligheten til å 
følge deres interesser innen temaet. Mye av dette arbeidet kommer til 
å skje i de faste gruppene. Vi håper at det å ha ett felles tema over tid 
kan være med å skape en felles kultur og felles opplevelser på 
avdelingen. Her kan alle være med, uavhengig av hvor bra språk man 
har eller hvor stor man er.  
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I tillegg til å arbeide med «høsten» som tema, så har vi laget noen 
mindre grupper som vi kaller Bokklubber. Her har vi tatt utgangspunkt i 
vennskap, språk og interesse, så disse gruppene er litt på tvers av 
alder. I bokklubben leser vi «månedens bok» som ikke trenger være 
den samme for alle. Det kommer informasjon om gruppeinndelingen, 
månedens bok og nøkkelord som hører til boka på hjemmesiden.  
 
Det ble vanskelig med foreldresamtaler i vår pga koronaen, hvis dere 
ønsker en samtale nå så ta gjerne kontakt og så avtaler vi det!  
 
Fire og femåringene skal på to utflukter, en til Mostun og en til 
Stavanger museum -så legg merke til de dagene slik at dere kan 
komme i barnehagen før kl 09.00.  
 
   

Månedens sang/regle: «Epler og pærer», «En er en og to er to», «Regndråper faller fra 
skyene», og «Eplesaft og tyggis».   
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