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Månedsbrev for august 

Velkommen til nytt barnehageår! Vi på Tusenbeinet gledet oss både til å se barna igjen etter 

sommerferien, og til å bli kjent med 5 nye barn og deres familier. I løpet av august har vi rukket å 

ta imot Lisa, Josefine, Rakel, Hedda og Filip, og barnegruppa på 13 er komplett. I tillegg har vi tatt 

imot Fauzia fra Vepsebolet, velkommen skal du være! 

 

Barns trygghet 

For at barn skal kunne trives, leke, lære og utvikle seg, er det viktig at de føler seg trygge. På 

Tusenbeinet jobber vi for at barn skal føle seg trygge ved å være tilgjengelige på gulvet for omsorg; 

kos, trøst, lek og støtte. Trygghet i form av forutsigbarhet er også viktig for små barn, derfor er vi 

bevisste på å ha faste rutiner på avdelingen, med en dagsrytme som barna etter hvert blir kjent 

med. Det å vaske hender etter at vi har vært ute, for så å gå videre inn i samlingen, er et godt 

eksempel på at forutsigbarheten ved rutiner gjør overgangssituasjonen trygg og fin. Vi har faste 

plasser ved bordet og i samling, men det er alltid et fang til de som måtte trenge det. Samlingene 

har vært korte, med kjente sanger om dyr, eventyret om bukkene Bruse og små regler.  

Vi voksne på Tusenbeinet er bevisste på at samtidig som nye barn skal bli trygge på avdelingen, er 

dette også en ny hverdag for de barna som har gått her en stund. Med nye barn, andres foreldre 

på avdelingen i tilvenningen, det å plutselig ikke være yngst lenger… Vi er bevisste på at dette er 

en tilvenningsperiode for oss alle. Derfor har vi kun hatt fokus på det å bli kjent denne måneden. 

Vi har brukt barnas hus aktivt; prater med barna om bildene deres, og andres.  

Viktig for barns opplevelse av trygghet er også det å bli anerkjent. Ved å anerkjenne følelsene viser 

vi barna at vi både forstår og respekterer dem, som er viktig for deres opplevelse av trygghet. 
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September 

I september starter vi opp med prosjektet KROPPEN. Prosjektet er felles for hele barnehagen, der 

hver avdeling skal ha barns interesser og nysgjerrighet til grunn når vi velger hva vi skal fordype 

oss i. På Tusenbeinet begynner vi med å fordype oss i sansene, da barna bruker sansene sine til å 

bli kjent med alle ting rundt seg. Her er noe av det vi har fokus på i forhold til sansene: 

• Vi setter ord på barns følelser, og påpeker barns smil eller tårer for at barn skal få en 

begynnende forståelse for andres følelser; utvikle empati. 

• Vi beveger kroppen til musikk; lytter til musikken med ørene, ser på bevegelsene til andre 

og prøver dem ut selv, kjenner hva musikken gjør med kroppen, setter ord på det vi ser hos 

barna (for å gjøre dem bevisste hva de gjør med kroppen) 

• Blir kjent med avdelingen gjennom hele kroppen; Voksne som deltar i lek tar barna med på 

tur under bordet, bygger hus av putene, ruller oss på matta, når sangleken er 7 runder 

rundt et bord mens vi går i tog, bære og flytte på ting, hoppe fra vinduskarmen, smake på 

klossene, rydde på plass. 

• I samling synger vi blant annet Tommelfinger, Du har to øyne, vi hopper, tramper, klapper, 

trommer på lårene og ligger på gulvet. Vi skal lytte etter lyder og oppleve ulikheter, både 

med øyne og ører. 

 

Turdag 

Vi planlegger å starte opp med tur mot slutten av september. Da skal vi gå på tur en dag i uka, ca kl 

09.30-10.30, til skog eller lekeplass i nærmiljøet. Barna har med egen matboks denne dagen, vi vil 

gi nærmere beskjed om når dette blir. Å bli kjent med nærmiljøet vårt er en del av Rammeplanens 

fagområde Nærmiljø og samfunn; «Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen 

bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden».  

I skogen bruker barna sin nysgjerrighet når de utforsker, og sansene sine til å samle erfaringer i sin 

egen database. Erfaringene tar de med seg inn i leken og i annen kreativ utfoldelse. Barnehagen 

skal bidra til at barna får oppleve ulike landskap. Vi voksne er bevisste på å støtte barn i deres 

nysgjerrighet, og sette ord på ting og fenomener vi møter. 
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SMART 

På Tusenbeinet har vi fokus på styrken Omsorg i september. Samtidig som å være gode 

rollemodeller for barna, setter vi ord på styrken når vi ser at barn eller voksne bruker den. På den 

måten erfarer barn betydningen av ordet, samtidig som de blir vant til å se styrken hos andre. Å se 

styrker hos andre og seg selv er med på å styrke vår psykiske helse. 

 

Viktige datoer i september 

• Foreldremøte 27.09. 

• Josefine 2 år 29.09. 

Viktige beskjeder: 

• Husk at når været nå blir våtere og kaldere, sjekk om ditt barn har regn-votter, lue, fleece- 

eller ullgenser, varm nok pose i vogna og nok skiftetøy. 

• Fra september vil vi servere knekkebrød til fruktmåltidet. Dermed utgår dagens ordning 

med å ta med egne yoghurter. Den viktigste årsaken til dette er at vi ønsker å utjevne 

forskjeller: vi ønsker at alle barn skal ha det samme tilbudet.  

 

 

Vennlig hilsen oss voksne på Tusenbeinet, ved Elisabeth 
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