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VELKOMMEN
Vi vil ønske både barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår her på Maurstua.
Vi som jobber på avdelingen er Bente (pedagogisk leder), Tove og Solfrid. Bente jobber 80 %
dette barnehageåret, og har derfor fri hver onsdag. Vi har da vært så heldige å få Jill hos oss
denne dagen. Jill jobbet som pedagogisk leder på Maurstua i fjor, og kjenner derfor
avdelingen godt. Barnegruppen i år består av 9 barn, 5 gutter og 4 jenter. Det er en flott
barnegruppe vi har her på Maurstua, og vi gleder oss til å tilbringe dagene våre sammen med
denne flotte gjengen. Vi håper også på et godt samarbeid med dere foreldre. Vi setter stor pris
på tilbakemeldinger fra dere, både i forhold til ting dere er fornøyde med og ting dere
eventuelt ikke er så fornøyde med.

TILBAKEBLIKK PÅ AUGUST
August har gått med til tilvenning av nye barn, og til å bli godt kjent med hverandre inne på
avdelingen. Dette er noe vi fortsatt vil ha fokus på. De aller fleste har nå funnet seg godt til
rette på Maurstua, og koser seg i leken med de andre barna. Barna viser også stor trygghet
overfor oss i personalet. De fleste tar nå kontakt med alle de voksne på avdelingen, og ikke
bare primærkontakten. Vi er likevel fortsatt opptatt av, og ser viktigheten av at
primærkontakten er tilgjengelig for den enkelte hvis det er behov for litt ekstra trøst og støtte i
hverdagen.

SEPTEMBER PÅ MAURSTUA
September vil fortsatt være preget av god tid til å bli kjent og trygg med den nye hverdagen i
barnehagen. Vi kommer etter hvert til å sette i gang med noen små prosjekter/faste aktiviteter
på avdelingen. På denne måten får barna nye opplevelser og erfaringer, samtidig som fokuset
fortsatt er på det å bli kjent og trygg i barnehagens fellesskap. Målet vårt er å skape en
sammensveiset og god barnegruppe, hvor alle skal føle seg sett, hørt og verdsatt.
I uke 38 er det nasjonal brannvernuke. Denne uken skal det være brannøvelse i barnehagen,
der barn og personal får øvd på rutinene våre i forhold til brann. Maurstua og Småtroll er ikke
med på denne første brannøvelsen på grunn av fortsatt tilvenning på avdelingene. Det vil bli
avholdt jevnlige brannøvelser i barnehagen gjennom hele året, slik at neste gang vil også de
minste avdelingene delta. Den neste øvelsen er planlagt allerede om noen uker. Vi kommer
likevel til å ha litt fokus på brannvern inne på avdelingen denne uken. Vi vil spille musikken
til Brannbamsen Bjørnis og danse og synge til denne, vi har hengt opp noen små rim i forhold
til nødnumrene våre og ellers skal barna få delta i litt formingsaktiviteter etc.
Vi ønsker nå også å starte opp med litt korte og enkle samlingsstunder sammen med barna.
I en samlingsstund så samles barn og voksne på avdelingen til en fellesstund. Innholdet i
samlingene varierer, men kan for eksempel inneholde sang/musikk, eventyr/fortelling,
språklige aktiviteter eller andre aktiviteter som barna viser interesse for. Nå i oppstarten synes
barna det er veldig gøy med sang og musikk, og bevegelsessanger er spesielt kjekt.
For å skape trygghet så inneholder alle samlingsstundene noen faste ritualer. Vi starter alltid
med å synge «God morgen sang» og en navnesang, og samlingen avsluttes alltid med en
avslutningssang som markerer en slutt.

BARNEHAGEÅRET PÅ MAURSTUA
Den faste ukeplanen for avdelingen er ikke helt fastsatt enda, men en foreløpig plan vil om
kort tid bli hengt opp på avdelingen og lagt ut på barnehagens nettside. Vi har noen faste
aktiviteter som vil gå igjen fra uke til uke, samt at vi setter av tid til spontane innspill og
ønsker fra barna. Vi på Maurstua ønsker å ha et spesielt fokus på musikk dette året, der

musikken vil være en rød tråd gjennom årets, månedens og ukens aktiviteter. Ellers vil vi
evaluere hverdagen vår hele tiden og gjøre endringer der vi ser at ting kan og bør gjøres
annerledes i forhold til barnas behov og ønsker. Det er selvsagt også veldig kjekt hvis dere
foreldre har tanker, ideer og innspill til arbeidet vårt i hverdagen, både ris og ros. Det setter vi
stor pris på

VIKTIGE DATOER I SEPTEMBER
Uke 38

Nasjonal brannvernuke

22.september

Foreldremøte klokken 18.00-19.30

FØDSELSDAGER SEPTEMBER
•

Fatima 1 år!

Gratulerer så mye med dagen

Skulle det ellers være noe dere lurer på eller har tanker rundt,
så setter vi stor pris på tilbakemeldinger på dette.
Vi gleder oss til et flott år sammen med barna på Maurstua,
og vil få ønske dere alle en riktig flott september !

Septemberhilsen fra Bente, Tove, Solfrid og Jill

