
Sleipner August og September 2022 

Evaluering av august.  

Vi er nå godt i gang med nytt barnehageår og tilvenning inne på 

avdelingen. Det er en flott gjeng som utgjør avdelingen vår dette 

året. Til nå er det 5 barn som har begynt og det siste  barnet 

kommer i løpet av oktober. Vi har brukt mye tid på hvert enkelt 

barn og fokuserer på å gjøre barna trygge og å skape gode      

relasjoner  både  mellom barn—voksen og barn—barn.             

Vi ønsker å skape en god hverdag for barna og en forutsigbar 

struktur slik at barna kjenner igjen de faste rutinene vi har på 

avdelingen. Forutsigbarhet skaper trygghet for barna og vi har 

tydelige overganger hvor vi forbereder barna på hva den neste             

aktiviteten skal være før overgangen skjer.  

 For de barna som har gått på avdelingen i et år har vi like 

mye fokus på å være tilstede for dem. De er vant med å være 

minst og nå er det størst på avdelingen. Sammen skal de finne 

sin plass i gruppen og det er viktig å huske på at det er en til-

venning for alle når det begynner nye barn.  

Vi jobber etter Trygghetssirkelen og alle voksne er tilstede for 

barna på gulvet. Barna vet hvor vi er og kan komme og «lade» 

når de kjenner at det er behov.  

 Vi etterstreber å være ute hver dag og da leker vi inne i 

barnehagens uteområde. Vi observerer at barna trives godt ute. 

Vi bruker mye tid i sandkassen og området rundt inngangen 

vår. Vi ønsker at barna skal få oppleve trivsel, glede og mestring 

ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt 

(rammeplan for barnehage).  

Husk å ha godt med skiftetøy i barnehagen slik at barna har 

tørt tøy tilgjengelig dersom de blir våte.  

 

 Hver fredag vil det bli lagt ut bilder av uken som har gått 

på Sleipner sin hjemmeside. Det er lurt å abonnere på siden slik 

at dere vil få et varsel på mail når det legges ut ny informasjon 

eller bilder.  

Bildene er passord beskyttet og mangler du dette passordet, 

kan du ta kontakt med Sander.  

 De voksne på Sleipner i år er som følger: 

 Jeanette—pedagogisk leder 

 Anine—barne– og ungdomsarbeider 

 Marian—Assistent 

 Vikar—Assistent 

 Sander—Lærling 

 

I september begynner vi rolig med overgang til faste aktiviteter i 

løpet av en uke. I månedskalenderen vil dere se hvordan det et-

ter hvert vil se ut i forhold til ukesrytmen inne på avdelingen. 

 Videre vil vi bevege oss litt på tur i nærmiljøet når barna er  

trygge nok til at dette er greit. På tur oppsøker vi både         

lekeplasser og skogen. Sammen skal vi undre oss over hvordan 

naturen endrer seg i løpet av høsten. Bladene endrer farge og 

faller av trærne. Temperaturen endrer seg og det vil komme mer 

regn. 

  

Minner om foreldremøte på avdelingen  

onsdag 14. september. 

 

Vi ser frem til en innholdsrik 

høst sammen med barna  

deres. 

Nøkkelord: 

Venner  Meg selv 

Dele   Høst 

Trøste    


