
INFOBREV      SEPTEMBER ukene 36-37-38-39   Tema: innkjøring i barnehagen, høst i åker, eng og hage 

Oppsummering av ukene 33-34-35          Så er de tre første ukene av det nye barnehageåret gått. Vi har vært forskånet for 

stort sykdomsfrafall disse første ukene. Den gode leken og det gode samværet har fått utvikle seg og barna ser ut til å ha kommet 
godt i gang i barnehagen. Nå får vi håpe ukene framover fortsetter uten for mye sykdom. Vi koser oss disse høstukene med 
mengder av frukt og grønnsaker i hagen og på åkeren.  Link: Hovedtema   

   

Alle vil få være med på potetopptaking i kjøkkenhagen i løpet av 
august-september-oktober. Stolte barn får nok med seg en pose 
med egne poteter hjem og de resterende potetene blir benyttet til 

deilige og varierte middagsretter i barnehagen. På menyen har det 
allerede vært både potetstappe og stekte poteter                  
Link: Satsningsområde  

Mengder av bær og frukt 
går inn i små  munner 
og  produksjon av 

allslags syltetøy foregår 
denne høsten. Det 
bugner! 

Link: Leken er viktigst!                                                    
Kyllingen: ett-åringer og to-åringer er godt i gang med å bli en 

trygg og flott flokk.  De nye barna har brukt de første ukene til å 
bli trygge på barnehagesituasjonen og personalet på avdelingen. 
Tiden inne har barna brukt til rolig lek på gulvet omkring 

utforsking av alle lekene på avdelingene.  Den gode parallell-leken 
som er alderstypisk for ett- og to åringene er helt dominant på 
avdelingen.  Rolleleken er i gang blant to-åringene og de er flinke 

til å leve seg inn i leken. Ute har leken i hovedsak gått med til å 
finne ut av og bli kjent og trygg på lekeplassen. Sandkassene og 
alle lekene her er veldig populære. Lastebilen utenfor avdelingen 
likeså. Frukt- og bærhagen i gamlehagen har blitt oppsøkt og det 

som var igjen av bær fortært. I formingsaktivitetene har de 
utforsket deig til baking som den hittil største utfordringen. Baking 
er et spennende gjøremål, som passer godt for de yngste så vel 

som de eldste barna. Ellers er høneflokken i bingen utenfor 
avdelingen, veldig spennende. Kaninene Hopp og Sprett ungestua 
likeså. Barna har også sett på ullgrisene, geitene, ponniene og 

hønene omkring låven. Utvikling av kontroll over styrken i fingrene 
og beherske kraften i fingerklypa er en utfordring i seg selv for en 
ett- og to-åring i møtet dyr. Mot til å ta på fjærene til hønene og 

pelsen til geitene er for enkelte den største utfordringen. For andre 
igjen er det å i det hele tatt tørre å bli med inn til dyra en 
kjempeutfordring som det må brukes tid på for å oppnå nødvendig 

trygghet. De eldste to-åringene og tre-åringene er fortsatt mye 
sammen, selv om de går på ulik avdeling. Aldersforskjellen er ikke 
så stor og vennskap er etablert, noe som tas hensyn til.  

  

Folungen: tre, fire og fem-åringer er i ferd med å bli en 
sammensveiset og flott flokk.  Leken går godt i aldersinndelte 
grupper og på tvers av alder. Alle barna bidrar til at leken er variert 

og givende. Enkelte barn innehar enorme ressurser hva fantasi 
angår og gir leken et spennende og fasinerende preg.  Rolleleken 
er den som dominerer, men regelleker av ulik art er i ferd med å 

bli populært inne som ute på Folungen. Les mer om lek på vedlagt 
link. Sandkassene og alle lekene her, syklene, dumphuska og toget 
på Bålplassen.  

 

«BLI KJENT SAMTALER»                                                
for nye foreldre, starter opp i september. Primærkontakten vil 

sende deg sms om tidspunkt for denne i tillegg til at du får det 
på mail.  Varighet er fra ½ -1 time. 

 

SU-møte i barnehagen                                                       
onsdag 11.september kl. 19:00-21:00                          

 

FORELDREMØTE 

avholdes tirsdag 17.september kl.18:30-21:30 

18:30  «Nye»på Kyllingen. Gjennomgang av Årsplanen 2019-2020 

med spørsmålstilling og svar. Les igjennom på forhånd og spør         

SE: hjemmesiden: www.bergseng.barnehageside.no                                 

Oppmøte på avdeling Folungen                                           
«Gamle» foreldre er hjertelig velkommen. 

19:30 «Felles for «Nye» og «Gamle» foreldre                            
Agenda:     Vi gjør oss kjent med hjemmesiden vår                     

Trafikksikker barnehage                                                                    
Barns medvirkning, medbestemmelse og ansvar til diskusjon rundt 

bordet med kaffe og litt attåt                                                                 

Valg av to nye SU-representanter                                         

Avdeling Folungen  

Bevertning ved Samarbeidsutvalget  

VELKOMMEN 
 

Uke 40: 30.sept.-06.oktober: Skolens HØSTFERIE        

Husk å melde ifra om du holder barnet hjemme deler av uka! 
Personalet vil i etterkant ta ut mulig avspasering for 

møtevirksomhet på kveldstid. 
 

BARNEHAGEFOTOGRAFERING 

Tirsdag 03.desember, kl.09:30- 
Bjørn Tore Stokke fotograferer. 

Utefotografering på åkeren v/Bakerhuset til Harepus 

Kommer: 

Uke 41-42-43-44: Foreldresamtaler er i gang.  3-4-5-1-2-åringene 

Uke 43: Onsdag 23.oktober: PLANLEGGINGSDAG-intern.  Kl.08:00-16:00 BARNEHAGEN STENGT  

Uke 43: Torsdag 24.oktober: «Den lille bondens marked» kl.14:00-16:30 Høstfest med salg av diverse fra innhøstinga i 

hage, åker og eng på Bergseng samt suppe og rundstykker, kaffe, te, saft og kake. Inviterte gjester.  

 

 

http://www.bergseng.barnehageside.no/side.asp?seksjonsID=5614
http://www.bergseng.barnehageside.no/side.asp?seksjonsID=5613
http://www.barnehageside.no/db/dokumenter/www.bergseng.barnehageside.no/filer/Leken%20er%20viktigst.pdf
http://www.barnehageside.no/db/dokumenter/www.bergseng.barnehageside.no/filer/Leken%20er%20viktigst.pdf
http://www.bergseng.barnehageside.no/

