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August har som alltid vært preget av tilvenning av nye barn. Vi
har fått to nye venner i barnehagen vår i år. Temaet i august handler
Hei alle foresatte på Tresstubben avdeling!
derfor om tilvenning og å samkjøre gruppedynamikken i hele
barnegruppen. Som en del av dette har vi hatt fokus på hvordan vi
September har vært en kjekk og spennende måned.
skal ta imot de nye barna, og hva vi kan gjøre for at de skal bli trygge
De nye barna har nå blitt tryggere på avdelingen, og har blitt bedre
hos oss. Barna har vært med å lage velkommen plakater til de nye
kjent med hverandre.
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også kan få være aktive og medvirke rundt dette temaet.

SANGER VI SYNGER
I OKTOBER:
Skal vi være venner
Smil og vær glad
Stopp ikke mobb
Høsten kommer
Når bladene faller ned
Regn, regn, øsende regn

For de små har det vært lagt opp til å skape gode relasjoner og

Nå som høsten er kommet, så har vi gått turer i nærmiljøet, der vi
trygghet, gjennom lek og opplevelser. For de store har vi i tillegg
har hatt fokus på hva som skjer i naturen.
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Der vi har har hatt ulike grupper med blant annet sang og
instrumenter, rollelek, mattematikk, språk, utforskning og forming.
Dette skaper glede og engasjement, og stimulerer til sangglede,
«Dele» og «Si STOPP» Det å ha respekt for andre, og å
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Religion og kultur en stor del av identiteten til et barn.

FN DAGEN ER 22.0KTOBER
Vi ønsker å vise Husebøstykket Barnehage sitt flotte mangfold, av
ulike nasjoner som er representert i Barnehagen. Vi ønsker å lage
en utendørsutstilling for foreldrene på Barnehagens uteområde, og
henger frem slik at foreldre og barn kan komme å kikke på den i
forbindelse med henting i Barnehagen.
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Denne måneden fortsetter vi med temaet «vennskap og høst», da
vil vi også knytte inn temaet «meg selv».
På turer vil vi plukke høstblader, og lage ting av dette.
Vi vil snakke vennskap, og lese boken «Uvenner».
Dette er også blitt til veggbøker inne på avdelingen.
Barna peker, og snakker om dette. Noe som fremmer
språkutviklingen.
Med tema «meg selv», så er målet at barna skal bli kjent med
egne følelser og få hjelp til å forstå og kjenne igjen disse.
Vi har derfor tenkt å henge opp bilder av barna som vise ulike
ansiktsutrykk.
Dette vil vi igjen bruke i samlingsstunder, der barna får bli kjent
med følelser som sinne, glede og tristhet.
Vi ønsker å styrke følelsen av tilhørighet hos barna.
I en god samlingsstund blir alle sett og får respons.
Barna får øve på konsentrasjonen, tar hensyn til andre, lytter og
øver på sosiale ferdigheter ved å vente på tur.
Vi har også dagstavle, der vi snakker om hvilke barn som er der
og hvilken årstid, dag og vær det er. Vi viser bilder, av hva de skal
ha på seg, tilpasset været, og de ulike aktivitetene.
Dette er et viktig virkemiddel hvor barnet ditt gjennom dagen får
vite hva som skal skje. Dette ser vi på som en viktig forutsetning
for å kunne medvirke i barnehagen.
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal vi bidra
til at barna uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer
på ulike måter.Vi vil derfor lese en del bøker som omhandler
temaet, og har tenkt å høre på musikk og male med ulike farger
som vekker følelser. Dette vil foregå i gruppene vi skal ha.

Vi har to øyne som
vi kan se med
Vi har ei tulle
Fingerregle
Tårregle
Skal vi være venner
Smil og vær glad
Stopp ikke mobb

BARNS MEDVIRKNING:
•
•
•

•
•

Vi fortsetter også videre med det interkulturelle prosjektet.
I Oktober skal vi lære mer om landet Eritrea.
Da skal alle få bli kjent med Hannah sitt hjemland.
Vi vil at barna skal få utvikle interesse og respekt for hverandre,
og lære dem å forstå verdien av likheter og ulikheter i et
fellesskap.
Ellers vil vi ha fokus på at barna skal få være ute og gå turer.
Målet vårt er å gi barna tur glede og varierte opplevelser, vi vil
derfor gå en del turer i nærmiljøet.
Barna skal få lære om naturen gjennom egne erfaringer og
sanseinntrykk.
Inne på avdelingen, så har vi Lise og Anne Cathrine, som er fra
ressussenteret. Og Promise, som er hos oss tre dager i uken.
Hvis dere har noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt med oss.
Med vennlig hilsen Michelle, Alejandra, Elin og Liv

Vi jobber med at alle barna
skal bli sett, hørt og forstått.
Barna skal få oppleve at de
har innflytelse på det som
skjer i barnehagen.
Vi skal ta hensyn til barnas
interesser.
• Vi tilrettelegger for
aktiviteter og lek, med
fokus på barnas interesser.
Vi involverer, ser og lytter
til barna.
Vi gir barna tid og rom for
lek.

LURT Å HUSKE PÅ:
•

•
•

•
•

Vi minner om at det er
viktig å passe på at det er
varmt tøy (lue, fleece eller
varm genser og varme sko).
Husk å sjekk hva dere
mangler av ekstra tøy.
(To bukser, to truser, to
sokker, to gensre, regntøy,
høstjakke/dress, støvler og
joggesko).
Husk å merk klærne med
navn.
FN dagen 22.oktober

