
Tilvenning og omsorg 

Da er vi i gang med første brevet ifra oss på 

Myrå  

Den første tiden i nytt barnehageår blir betegnet som tilvenningsperiode. Det er vel-

dig individuelt hvor mye tid trenger det enkelte barnet. Å begynne i barnehagen fører 

til at hverdagen som til nå var forutsigbar og kjent, blir annerledes med nye omgivelser, 

rutiner  og ukjente mennesker. Vår oppgave er å se det enkelte barns behov og bygge 

relasjoner.  Vi er opptatt av at relasjonene preges av lydhørhet, anerkjennelse, nærhet, 

innlevelse og samspill. Gjennom de første dagene i barnehagen blir vi  kjent med hver-

andre, men det å skape gode relasjoner krever tid. Det kommer nok reaksjoner i form 

av tårer, det er ikke ukjent for oss. Det er rom for å utrykke følelser. Det er da barnet 

kan få hjelp til å forstå det som skjer, få hjelp til å sette ord på det barnet opplever og 

mulighet til å få hjelp til å bearbeide følelsene sine. På denne måten blir vi enda mer 

kjent med hverandre og barnet bygger tillit til den voksne, slik at det kan videre mestrer 

atskillelsen fra foreldrene og kan bruke energien på å utforske, undersøke og lære.  

Det er også en tilvenning for de barna som allerede har gått et år i barnehage. I fjor var 

dem yngst og ble vant til å få den oppmerksomheten de har hatt behov da. Nå er det 

nye barn som tar en del av plassen deres. Men de er ikke glemt :-). De har vokst, de har 

utviklet seg videre, har fått mer språk og deres behov har forandret seg litt. Det er ikke 

uvanlig at det kommer reaksjoner i form av protester, frustrasjon eller sinne, men det er 

de  voksne er forberedt på.  

Det er en del av live det å gå fra å være yngst til å være eldst (på liten avde-

ling :-)) 

Å takle slike følelser med hjelp av de voksne hjelper barna å regulere slike 

følelser selv i fremtiden.  

Det er 9 nye barn som begynte i august. Vi har 7 barn som er 1-år, 4 barn som er 2-år 

og to barn som blir 3-år på Myrå dette barnehageåret. 

September og okto-

ber på Myrå 



I september og oktober er tema Meg selv og verden.  

Vi begynner med oss selv og «Boka mi» som dere har fått i oppgave å lage. 

Målet med boka er å gi barna noe kjent de kan ha med i barnehagen og at vi 

andre kan bli bedre kjent med familien, ting barnet liker, er interessert i. Boka 

mi gir anledning til å samle oppmerksomheten mot noe kjent, samtale, fremkalle 

minner og dele med andre. 

I uke 38 pleier vi å snakke om brannvern. Vi valgte å bruke Bjørnis som te-

ma. Brannbamsen Bjørnis er nasjonal satsing når det gjelder brannvernopp-

læring for barn i barnehager.  

Etter hvert begynner vi å gå ut på tur for å bli litt kjent med nærmiljøet og få 

muligheter til å oppleve høsten og forandringene som skjer i naturen. 

Vi avslutter denne perioden med å feire FN-dagen og ser på likheter og for-

skjeller mellom oss mennesker, hvordan vi bor, hvordan vi ser ut, snakker vi 

samme språk, hva liker vi å gjøre med mer. 

Progresjonsmål i forhold til fagområdene i rammeplanen.  

Rammeplanen deler inn fagområdene i 7 deler. Vi kommer til å jobbe med alle 

7 fagområdene gjennom hele året. Noen fagområder vil være mer fremtreden-

de enn andre i perioder i løpet av året. Nå i denne perioden vil vi ha ekstra fo-

kus på Nærmiljø og samfunn, Etikk religion og filosofi. Vi har laget progre-

sjonsmål i forhold til alder og utvikling innen de ulike fagområdene. I måneds-

planen (som kommer ut hver måned) vil vi skissere opp noen av målene som vi 

vil jobbe mot i de ulike aldersgruppene.  

 



Hvis det er noe dere tenker på, er nysgjerrige på eller bekymret over ta kon-

takt med oss på tel. Myrå: 47787112 eller mail:  

renata.alicja.berg@stavanger.kommune.no  

Ha en fin oktober måned  

Hilsen oss på Myrå 

Jenny, Edina, Anette, Rama og Renata 


