
 

Nyhetsbrev fra Veden   

 

September og oktober. 
2022 

Alle barn og foreldre er ulike. Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg  avhenger av barnets personlig-

het, alder og tidligere erfaringer. Når vi skal legge til rette for en trygg og god tilvenning for hvert enkelt 

barn, må vi behandle hvert enkelt barn og familie forskjellig.  Derfor er en god dialog med dere foreldre 

særlig viktig for oss. 

De som har vært her en stund trenger også en oppstart med gode rutiner og  struktur. Det  bygger ett godt 

fellesskap i barnegruppa, og skaper trygghet. Vi vil skape gode leke situasjoner for alle. Vi vil dele bar-

negruppa inn i små grupper og bruke alle arealene vi har. Vi voksne vil hele tiden være tilgjengelige for 

barna og være tilstede der hvor barna er. Det vil si at vi vil sitte som mye som mulig på   gulvet, eller ved 

bordet, samme med barna.  

Rammeplanen fastslår at barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg er en forutsetning 

for sunn utvikling, og nær knyttet til oppdragelse, helse, trygghet og læring. Omsorg i Smiene barnehage 

handler om trygge tilstedeværende voksne, som er i stand til å se det enkelte barns behov for omsorg, og 

som kan skape gode relasjoner mellom voksen-barn og mellom barn-barn. Disse relasjonene skal være 

preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse, evne og vilje til samspill. Fysisk og psykisk omsorg er like viktig 

for barna. 

Prosjekter og temaer  

I løpet av dette barnehageåret har vi satt opp ulike prosjekter som vi ønsker å jobbe med i Smiene barne-

hage. Eventyr– Bærekraftig utvikling og psykisk helse– 4 kunstnere– Byen vår– Det lurer jeg på! 

Prosjektenes varighet vil variere. Mer inngående informasjon om prosjektene vil komme i nyhetsbrevene 

og månedsplanene.  

Vi vil også ha temaer som er naturlige i løpet av året som for eksempel—tilvenning, jul, påske, 17 mai 

osv. Vi jobber  på avdelingen i små grupper når vi skal ha ulike prosjekter  Vi har erfart at det gir stor 

gevinst for liten og for stor. Vi deler gruppene inn etter alder og modning. 

 

Smurfegruppe  

På torsdager vil vi ha smurfegruppe med de eldste Vi skal jobbe med ulike ting i løpet av dette siste året 

før de begynner på skolen. Hovedfokuset vil være å skape trygge, selvstendige barn som vet hvordan de 

skal få og beholde gode venner.  

Smurfene skal få være med på påvirke hva vi skal fylle smurfendagene med. Den første smurfedagen vil 

vi snakke om innholdet fremover og regler for hvordan vi vil ha det sammen.  

 

3 års gruppe 4 årsgruppe 

Vi skal jobbe i grupper på tvers med avd Haugen. Vi deler inn barna i 3 grupper.  

.  

  

Tilvenning og omsorg  
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Meg selv 

• Jeg er unik 

• Meg og min familie 

• Hust mitt 

 

Meg og mine følelser 

• Hva gjør meg glad 

• Hva gjør meg sint 

• Hva gjør meg redd 

Vennskap 

• Hvordan kan jeg være en god venn 

• Hvordan kan jeg får en venn 

• Hvordan kan jeg holde på en venn 

• Hvordan er det å miste en venn 

Vi ønsker at barna gjennom dette temaet skal: (sett utfra de enkelte alderstrinn) 

 

Vennskap,  meg og mine følelser 

• kjenne igjen følelser. Undre seg over følelsesuttrykk. 

• Finne glede i samvær og samspill med andre.  

• Se egne og andres følelser og behov, hjelpe hverandre. 

• Ha klare forventninger om å blir sett, hørt og forstått av omgivelsene.  

 

Mål—bli kjent med ulike eventyr 

Hvordan —gjennom bøker, konkreter, dramatisering, flanellograf, sang og musikk, Eventyr prosjektet vil 

gå over 2 måneder. Vi kommer til å jobbe i 2 grupper.  

Hvorfor : eventyr har en fast ramme, en bestemt begynnelse og en bestemt slutt. Ett eventyr er kort, har 

flere gjentakelser og en klar handling som er lett å huske. Eventyret er dermed lett å gjenfortelle for små 

barn, og lett å dramatisere 

 

Dette skaper en struktur og forutsigbarhet for barna. Det skaper interesse og engasjement dette er  med på 

å skape en «lese/lytte» glede. Vi begynner samlinger på samme måte hver gang dette gjør vi også for å 

skape en forventing og en struktur for barna. 

Eventyr  

Tema  

September «Meg selv og kroppen min» 

Oktober—Vennskap/Barnekonvensjonen  

Vi kommer til å jobbe med disse temaene i 3 og 4 årsgruppa og i smurfegruppa.  

 
Når vi kommer over i oktober vil vi se nærmere på barnekonvensjonen. Hva er en rettighet, har alle barn det 

likt som i Norge? Går de på skole, barnehage, hva spiser de?  


