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MÅNEDEN SOM HAR GÅTT:
Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn!
Det har vært en litt annerledes oppstarts- og tilvenningsperiode i år,
ettersom vi ennå ikke har fulle barnegrupper på småbarnsavdelingene.
Både for de «etablerte» barna, for oss ansatte og ikke minst for nye
barn og foreldre har dette betydd en fin og rolig start med god tid.
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en
trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid
og rom slik at barnet får tid til å etablere relasjoner og knytte seg til personalet og
andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett
oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å
leke, utforske og lære.» (Rammeplan for barnehagen)

Vi ser at den nye tilvenningsmodellen fungerer etter intensjonene.
Ved at en av foreldrene er med hele dagen i en hel uke, får barnet den
gradvise tilnærmingen til å være alene uten foreldrene som det trenger.
Den som skal være tilknytningsperson for barnet får da gå ved siden av
og «lære» av foreldrene. Det er jo dere som kjenner barnet deres best.
Vi kan spørre og observere hvordan foreldrene forholder seg til barnet
sitt i lek, stell, når det trenger trøst og trygghet, ved mat, legging, osv…
Når barna ser at vi voksne trives, ler og prater sammen, er dette med på
å skape en god trygghet hos barna på at her er det godt for meg å være!
Vi har fått to nye barn hos oss, det er Kasper (Kornelius sin lillebror) og
Noah. Begge to fant seg veldig fort til rette og ser nå ut til å være både
trygge og trives godt, noe vi er veldig glade for!
De barna som var yngst i fjor, er nå plutselig blitt de eldste barna på
Grønn! Vi kan bare konstatere at det skjer mye i løpet av en sommer…

MÅNEDEN SOM KOMMER:
I september vil vi begynne med faste dager til ulike aktiviteter.
Vi kommer til å samarbeide en del sammen med Gul i løpet av uken.
Mandag er møtedag på huset, så da er det de voksne på GUL som er
sammen med våre barn den timen vi har vårt møte, og omvendt.
Tirsdag har vi på Grønn lekegrupper og aktiviteter inne eller ute.
Onsdag er Grønn sin turdag. NB: Vi går fra barnehagen kl 09.30.
Torsdag har vi varm mat. Det vil være f.eks. middag, grøt eller suppe.
Vi lager mat og har «grupper på tvers» sammen med Gul.
Det kan være lekegrupper, samling eller arbeid med tema og prosjekter.
Fredag baker vi – da også sammen med våre gode venner på Gul.

MÅL FOR SEPTEMBER MÅNED:
Trygghet, trivsel og glede
Metode for å nå våre mål:


Vi tar godt i mot barn og foreldre og viser glede over å se dere.



Vi «ser barnet innenfra» / ser barnets behov (Trygghetssirkelen)



Bilder av alle barna på greina, bursdagsvegg, stol og garderobe.



Vi gir barna mye kos, omsorg og positive bekreftelser



Humor, latter og glede i hverdagen er viktig for store og små



Aktivitet, sang og lek = gode fellesopplevelser og tilhørighet



Tilstedeværende, trygge og oppmuntrende voksne, inne og ute

FOKUSORD DENNE MÅNEDEN:

ØYNE

MUNN

VENN

PRAKTISK INFORMASJON:


HUSK: planleggingsdag og stengt mandag 18. september.



SJEKK jevnlig om barnet ditt trenger mer byttetøy



SJEKK om det er skittent tøy som må tas hjem til vask



SYKE BARN eller barn med nedsatt almenntilstand må
holdes hjemme. Barn kan også være syke uten å ha feber.
VED OMGANGSSYKE: Hold barnet hjemme minst 48
timer etter siste oppkast eller diarébleie pga smittefare.



GI BESKJED dersom barnet er syk eller skal ha fri.



BLEIER: Vi sender dere sms når barnet trenger påfyll.

Vi ønsker dere alle en fin september måned!
Hilsen Marianne, Janne Lise, Solveig og Marit Elin

