
 

 
Øyenstikkeren, tlf 467 46 189, www.ormaskogen.no, instagram: @oyenstikkeren 

 

ØYENSTIKKEREN, MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER 

 

Kjære alle Øyenstikkerforeldre! Da er vi godt i gang med et nytt barnehageår! Veldig spennende med 

nye barn, og nye voksne på avdelingen. De barna som kom over fra Tusenbeinet har funnet seg godt 

til rette sammen med de andre Øyenstikkerne, og et har også gått veldig bra med tilvenningen av de 

helt nye barna!  

Vi legger stor vekt på at tilvenningen skal skje gradvis og forsiktig. Det er en stor overgang å begynne 

på stor avdeling og å bytte barnehage. For de barna som kommer fra liten avdeling har vi hatt tilvenning 

gjennom en fast besøksdag i uka gjennom flere måneder. For de helt nye barna har de første dagene 

vært korte og med en av foreldrene med på avdelingen og etter hvert på pauserommet. Foreldrene 

har da fungert som en trygg base for barnets utforsking av barnehagen. Det har også vært en fast 

voksen som har blitt best kjent med barnet de første dagene. Formålet ved å gjøre det slik er at barna 

skal oppleve det trygt i barnehagen, og knytte kontakt med en voksen. Etter hvert vil barnet også 

naturlig få kontakt med de andre barna og de andre voksne. 

Blant de voksne har Karin, Silje og Monica vært på Øyenstikkeren i flere år og er godt kjente på 

avdelingen. Lene har også jobbet på Øyenstikkeren tidligere, og vært vikar innimellom gjennom de 

siste årene. Marianne har jobbet flere år på Tusenbeinet (småbarnsavdeling). Marianne jobber 60% og 

har fri tirsdager og torsdager. Disse dagene jobber Lene. Lene har også en annen jobb, så det er en uke 

i måneden der hun ikke jobber på Øyenstikkeren. Denne uken er det stort sett Marianne som kommer 

inn på Lene sin dager. 

August har gått med til å bli kjent og trygg. Nye roller skal inntas ved at vi er en ny gruppe barn og 

voksne. De eldste barna som nå er i Kongeklubben er veldig stolte over å være størst, og de er 

superflinke til å vise hjelpsomhet og omsorg. Det er 

også stor stas å gå fra å være i Skrukketroll-gruppa 

til å bli Meitemark. Og å komme fra liten til stor 

avdeling. Vi har som nevnt ovenfor fokusert på å 

skape trygghet! Og den gode viktige frileken har fått 

mye plass i denne perioden. Barna har en egen evne 

til å forsvinne inn i lekens verden, og det er kjekt å 

observere mye god og kjekk lek blant barna på 

avdelingen. Bildet til høyre viser et godt eksempel 

på hvordan barn bruker sin fantasi og kreativitet 

gjennom lek. 

I september kommer vi i gang med den vanlige 

ukesrytmen. Denne er beskrevet i månedsbrevet for 

august som ligger under Øyenstikkeren på 

barnehagens nettside. Husk å abbonere på nyheter 

fra nettsiden for å få mail når det legges ut ny 

informasjon. Torsdag er turdag, da er det viktig å ha 

med tursekk med matpakke og drikke.  

http://www.ormaskogen.no/


 

 

 

Kongeklubben starter opp 18.september, og de andre aldersgruppene med Skrukketroll og 

Meitemarker starter opp i oktober. I disse aldersgruppene er barn fra samme årskull sammen på tvers 

av de to store avdelingene. Vi bytter på å være inne på Øyenstikkeren og inne på Vepsebolet. 

 

Ellers bruker vi september til å fortsett å bli enda bedre kjent, og ha mye fokus på lek. Lek er en 

kjempeviktig del av barnas hverdag. Gjennom leken tilegner barna seg masse viktig kunnskap og 

nyttige sosiale erfaringer. Vi vil også fokusere på å skape trygghet ved å være tett tilstede for barna 

både i leken og gjennom de daglige rutinene.  

 

I barnehageloven er det fastsatt ulike bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Dette 

kommer frem gjennom noe som kalles for Rammeplanen for barnehager. Vi bruker rammeplanen 

flittig og bevisst for å sikre at vi kommer innom de bestemmelsene vi er pålagt via barnehageloven. I 

rammeplanen er det blant annet beskrevet 7 ulike fagområder. Disse går ofte i hverandre, og er en 

naturlig del av hverdagen i barnehagen. For å sikre at vi er innom alle fagområdene har vi hver måned 

et av fagområdene ekstra i fokus. De 7 fagområdene fra rammeplanen heter  

 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Kropp, bevegelse, mat og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Natur, miljø og teknologi 

 Antall, rom og form 

 Etikk, religion og filosofi 

 Nærmiljø og samfunn 

 

I september skal vi ha litt ekstra fokus på fagområdet kunst, kultur og kreativitet 

 

På barnehagens nettside ligger årsplanen for Ormaskogen barnehage. Her er det mye nyttig 

informasjon, og det står også beskrevet litt kort om alle de ulike fagområdene. Anbefaler alle å lese 

årsplanen!  

 

I Ormaskogen barnehage har vi valgt sosial kompetanse som satsningsområde. I forbindelse med dette 

jobber vi med å se og sette ord på positive egenskaper hos hvert enkelt barn. Vi snakker mye om dette 

i hverdagen og de barna som har vært med på dette noen år allerede er blitt veldig flinke til å sette ord 

på positive egenskaper både hos seg selv og andre. Hver måned har vi to positive karakteregenskaper 

i fokus. I september skal vi fokusere på omsorg og hjelpsomhet. Da snakker vi blant annet mye om 

hvilke følelser som er involvert i disse to egenskapene.  

 



 

 

 

 

 

 
Omsorg: det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør 

Hjelpsomhet: det er når vi hjelper andre 
 

 

 

 

Annen informasjon: 

Øyenstikkeren har sin egen instagram konto som dere kan finne ved å søke på navnet oyenstikkeren. 
Her legger vi ut litt ulike bilder fra hverdagen. Vi legger ikke ut bilder der barnas fjes er tydelige. 
 
Barnehagen har også en egen facebook side som det er kjekt om dere følger. Denne finner dere ved å 
søke på Ormaskogen barnehage 
 

Drikkeflasker: Alle må ha med sin egen drikkeflaske. Ta denne med til barnehagen (ferdig påfylt med 

vann) hver mandag, og hjem for vask hver fredag. Vi skyller og fyller på vannflaskene daglig. Det er en 

grønn kasse på avdelingen som vi har disse flaskene i. 

Innesko/tøfler: Det er ønskelig at alle har gode innesko til bruk i barnehagen, og at barna tar disse på 

om morgenen. Gulvet er hardt og det kan lett bli søl og graps. Det er mer behagelig å gå med gode 

innesko enn tynne strømper. Det vil også bli jevnlige brannøvelser, og ved brannøvelse har vi ikke lov 

å bruke tid til å ta på sko, da må vi gå rett ut slik vi er  

 

26.september feirer vi Johannes som blir 3 år! HIPP-HIPP-HURRA!  

27.september – foreldremøte, sett av kveldene denne datoen! Mer informasjon kommer 

28.september – Vi er med på Eventyrsti i Ormaskogen. 

Ønsker alle en flott og god september-måned! 

Mvh oss på Øyenstikkeren v/Marianne 

 


