Høsten kommer, adjø da sommer…

For små barn er verden ny og
hverdagen kan være et eventyr i seg
selv. Barn lever livet der de til en
hver tid er – i øyeblikket, i nuet og
sammen med de menneskene som er
der.

Laksene
August og September

TRYGGHET
«Omsorg er en forutsetning for barnas
trygghet og trivsel, og for utvikling av
empati og nestekjærlighet.
Barnehagen skal gi barna mulighet til
å utvikle tillit til seg selv og andre. I
barnehagen skal alle barna oppleve å
bli sett, forstått, respektert og få den
hjelp og støtte de har behov for.
Barnehagen skal aktivt legge til rette
for omsorgsfulle relasjoner mellom
barna og personalet og mellom barna,
som grunnlag for trivsel, glede og
mestring.» Rammeplanen2019

Vi har nå brukt de første ukene på å
bli kjent med hverandre. Det meste av
tiden har vi brukt på trygge områder
inne eller ute i barnehagen. De fleste
har behov for litt utelek og vi pleier
derfor å gå ut før lunsj. Vi har også
beveget oss litt utenfor barnehagen,
men nå i starten blir det i nærheten
av barnehagen.
Barna begynner å få gode og trygge
relasjoner til oss voksne. Flere sier nå
hade til foreldrene uten en tåre. Noen
vil allikevel få en reaksjon ved
levering i lang tid enda. Husk at det er
godt at barna viser slike følelser selv
om følelsen kan være vond.

Lek og læring
«I barnehagen skal barna oppleve et
stimulerende miljø som støtter opp
om deres lyst til lek, utforske, lære
og mestre.» Rammeplanen2019

ÅRETS PROSJEKT: LIVET PÅ GÅRDEN!
Vi har i år bestemt oss for at vi
sammen med Flyndrene skal ha tema
«livet på gården». Vi kunne fort se at
dyr var noe barna var opptatt av og
hva er vel kjekkere enn å bli bedre
kjent med dyr gjennom lek, sang og
utforskning.
Vi håper at Koronatiltakene letter
utover året slik at vi kan samarbeidet
mer på tvers med Flyndrene og at vi
etter hvert også kan få til gårdsbesøk.
Prosjektet vil ta form utover året
etter hvert som vi ser hvordan barnas
interesse er og hva de er mest opptatt
av.

«Barnehagen skal ivareta barnas rett
til medvirkning ved å legge til rette
for og oppmuntre til at barna kan få
gitt uttrykk for sitt syn på
barnehagens daglige virksomhet, jf.
barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven
§ 104 og FNs barnekonvensjon art. 12
nr. 1.» Rammeplanen2019

HVA SKJER FREMOVER?


Vi skal jobbe videre med
gårdsprosjektet vårt og vi skal bli
bedre kjent med et og et dyr.
Vi vil etter hvert lære oss nye
sanger om dyra på gården.

Noen av sangene vi synger er:
-

Bæ bæ lille lam

-

Med krøllet hale

-

Kua mi og Melkeku

-

En liten kylling i egget

-

Fola fola blakken

-

Onkel Abraham

-

+ Bake bake kake (til mamma
kommer) og tøffe tøffe toget.



Vi vil etter hvert som alle barna nå
er trygge prøve å gå litt mer på
tur. Vi vil utforske nærmiljøet og
lekeplassene og skogene vi har
rundt oss.



Vi skal ha brannvernsuke hvor vi
får høre hvordan brannalarmen
høres ut og øve på oppstilling ute.



Hver Onsdag vil vi få besøk av en
Elev fra Austbø (Tobias) som er på
arbeidslivserfaring noen timer i
uka.

