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Velkommen til et nytt barnehageår på Gul!  

Da er vi i gang med et nytt barnehageår og vi har fått en rolig start på det nye 

året. Vi vil i år være 9 barn og 3 voksne på gul, Nina, Anne Louise og Sandra. 

Anne Louise er sykemeldt 50% og Solveig vil jobbe 50% for henne.  

Vi får to nye barn, Maria og Helene. Maria begynte nå i slutten på august og 

Helene begynner hos oss i oktober/november.  

 I august har vi hatt fine og rolige dager sammen med barna. Vi har hatt fokus 

på lek og har hatt god ro og tid på avdelingen til å utvikle leken. Godt for barna å 

se hverandre igjen etter ferien og leke sammen. Vi har fått gjennomført noen av 

de planlagte aktivitetene våre som tur og matlaging,  

 

Denne måneden  

 

Denne måneden er hovedfokuset tilvenning i barnehagen.  

Vi har ikke så mange barn på tilvenning i år, men trygghet og tilknytning er viktig 

i starten. Barnegruppa er blitt annerledes, plutselig er de barna som var minst i 

fjor blitt de eldste og alle skal finne sin plass i den nye barnegruppa og nye 

vennskap skal etableres. 

De første ukene er det aller viktigste å bli kjent med hverandre, finne trygghet 

og ro på avdelingen og i de nye omgivelsene. Barna skal bli kjent med den nye 

hverdagen i barnehagen, barn, voksne og rutinene våre.  

Små barn skal lære seg å være borte fra mamma og  pappa, nye lekegrupper skal 

etableres og alle bli trygge på hverandre.  

Omsorg og trygghet er kjempe viktig og vi ønsker å skape gode og trygge dager 

sammen.  

Vi setter opp en månedsplan med planlagte aktiviteter, men ser vi at dette ikke 

fungerer legger vi bort planene våre for å skape gode dager for barna.  

 

Vi har i år bestemt oss for å ha et tettere samarbeid med grønn og vil derfor ha 

aldersinndelte grupper på torsdager og bake sammen på fredager.  

 

 

 



Mål for måneden  

 Barna skal få oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel  

 Oppleve glede av å være sammen, gruppefølelse  

 Barna skal få kjennskap til meg selv og de andre barna i gruppa 

 Barna skal få oppleve å bli sett og hørt  

 Vi skal skape trygghet, forutsigbarhet og selvtillit 

 

 

Metoder for å komme nærmere våre mål 

 Dele barna i mindre grupper for å skape gode relasjoner  

 Voksne som er til stede for barna på gulvet og i leken  

 Se barnet når det kommer inn døra, la det føle seg velkommen 

 Ha samling, med navneopprop, sang og eventyr/bok  

 Bruke fokusord, rim og regler  

 Sende ut hus til  hvert enkelt barn, vi presenterer ett og ett hus i 

 samling senere på året. 

 Barna har hver sin sang i samling 

 Ha lik dagsrytme hverdag 

 

 

  

 



BARNEHAGEDAGEN 

 
 

KL. 07.00 Frokost på grønn. Ta med hjemmefra 

   Lek på grønn  

 

KL. 0800  Lek på gul  

 

KL.  0900         Aktiviteter, tur, lekegrupper, samling osv. 

                    Utelek    

              

 

KL. 1030               Lunsj. Brødmat/varmmat  

 

 

KL. 11 00              Stell, soving og lek 

 

 

KL. 1330  Måltid med frukt/ Grønnsaker 

 

                     

KL. 1400  Lek og aktiviteter ute/inne 

 

 
 

KL. 1630  Barnehagen stenger 



Månedens fokusord   

                     

    VENN   ØYNE     MUNN 

Praktisk informasjon 

 Åpningstiden i barnehagen er fra kl 0700 til 1630.  

Oppholdstiden for barnet er max 9 timer hver dag. 

 Ring eller send SMS når barnet har fri eller er syk. Tlf: 46639817.  

Barn med feber eller dårlig almenntilstand skal ikke være i barnehagen.. 

 Merk alle klær med barnets navn. Vi kan aldri garantere at klær ikke vil 

forsvinne. Men dersom klesplagget er merket med navn, er sjansen ganske 

mye større for at dere får det tilbake igjen! 

 Gå inn på vår hjemmeside for å få et større innblikk i barnas hverdag. Her 

blir det lagt ut bilder som er passordbeskyttet. www.lysskarbarnehage.no 

 Følg oss gjerne på Facebook   Her blir det lagt ut nøytrale bilder med 

småglimt av det som rører seg i barnehagen. 

 Husk planleggingsdagen 18. september! Barnehagen er da stengt! 

ØNSKER DERE EN FIN SEPTEMBER! 

HILSEN OSS PÅ GUL, NINA, ANNE LOUISE OG SANDRA   

http://www.lysskarbarnehage.no/

