Månedsplan og brev fra Fiskastuå. September 2020
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Infobrev:
Hei alle sammen
Tilvenningen er godt i gang på Fiskastuå. Og vi opplever at barna blir mer og
mer trygge på oss voksne for hver dag som går. Leveringssituasjonen som nok
for de fleste barn er en sårbar situasjon, begynner å gå seg godt til. Det viser at
barna begynner å bli vant med oss voksne og barnehagen. Vi opplever en fin
dynamikk på avdelingen mellom «gamle» og nye barn. Barna begynner å finne
sin plass i fellesskapet. Vi har brukt god tid på denne tilvenningsperioden,
derfor har vi vært mye i barnehagen. Men vi har så smått begynt å bevege oss
på korte turer utenfor porten. Mye nytt som skal læres, men vi går med små
skritt. Å sove i barnehagen er også en ny opplevelse for mange, men vi
opplever at barna er kommet godt inn i den rutinen.
Vi har brukt de flotte bøkene som dere har laget i forbindelse med temaet
«meg selv», ungene liker godt å se på bilder av seg selv og familien sin. Vi
prater sammen om hvem som er på bildene og hva de heter. De planlagte

språksamlingene har vi utsatt litt, da vi har fulgt barnas initiativ og brukt
samlingsboksen med dyrene heller. Språksamlingene i smågrupper starter opp
etter planen i uke 39.
I uke 38 har vi brannvernuke, vi synes en uke var litt for kort tid, så vi bruker
uke 39 også på dette temaet. På Fiskastuå lærer vi om brannvern gjennom lek.
Vi har laget Brannslukningsapparat og funnet frem brannhjelmer. Vi har sett på
bilder av røykvarsler, brannbil og alarmklokke. Sangen «En brann er ikke tull»
har vi også sunget. Vi skal også se en film fra brannstasjonen.
Er det noe dere lurer på, ta kontakt. Karoline har kontortid hver torsdag fra kl
09.45-12.45. Eller mail karoline.aabo@stavanger.kommune.no
Hilsen Anita, Elisabeth, Iselin og Karoline

