
Tilbakeblikk fra august på Spurv 

 

Starten av august var fremdeles preget av sommerbarnehage - der noen var på ferie og 

andre akkurat ferdig. Flere av de som skulle begynne på stor avdeling begynte sin tilvenning i 

denne perioden og fikk gode muligheter til å utforske avdelingen, de ulike materialene vi har 

og bli trygge på de voksne. En fin tid og en god tilvenning! Da barnehage året startet var det 

mye gjensynsglede hos ungene når alle vennene var på plass i barnehagen etter ferien 😊.  

Temaet for denne perioden (august-september) er «meg selv og barnehagen» som er et fint 

tema å ha for å bli kjent med hverandre nå i starten av barnehage året. Vi har fokusert mye 

på ulike leker fra barneinitierte til vokseninitierte leker. Rollelek på lekekjøkkenet, politi og 

tyv ute i barnehagen, disco/dans, lesestunder, formingsaktiviteter, samlinger med sanger 

som handler om en selv og mye mer!  

• Ørnegruppen har begynt å gå tur til basen sin i ørneskogen sammen med ørnene fra 

Fasan. Der har de fått utfoldet seg med å:                                                                                               

Bygge hytte, ha sprettert konkurranse, lete etter småkryp, klatre, slenge seg i 

slengdisse og sett ekorn! 

• Svale og Rødstrupe vil begynne å gå på tur i nærmiljøet vårt etter hvert som de nye 

barna blir klare for det. I starten kommer vi til å ta det rolig med turer til marka og 

Ole brum skogen.  

• Vi kommer til å fortsette med temaet «meg selv og barnehagen» ut september. Vi 

tenker å lage små hus plakater til hvert av barna som vi kan henge på avdelingen. På 

de plakatene skal vi å henge opp bilder som handler om barna og deres hjem. I den 

forbindelse trenger vi hjelp fra dere med å sende oss bilder fra dere. Da tenker vi på 

bilder av: barnet, de andre som barnet bor med, hva barnet liker å spise, en favoritt – 

leke, -bok, -sang, - kosebamse, hvor barnet sover o.l. Etter at dere har sendt bilder, så 

kan vi klippe ut og sammen med barna lage egne hus 😊 som vi kan henge inne på 

avdelingen. Når de henger inne på avdelingen gir det en fin mulighet for ungene å 

vise hverandre hvem de er til hverandre og skape en dialog seg imellom. Dere kan 

sende bildene til meg: lars.runar.aanestad@stavanger.kommune.no 

• F.o.m. 15 september kommer vi til å begynne med å bål når vi er på tur 😊 

 

Vennlig hilsen oss på Spurv 😊 
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