
Månedsbrev for vepsebolet 2018

August - for en måned vi har hatt....for en fantastisk sommer:-) Livet leker for store og små i 
Ormaskogen barnehage. Velkommen til alle på vepsebolet, velkommen til et nytt og herlig 
barnehageår. Barn fra Maurtua har funnet seg godt til rette hos oss, og de som er helt nye , har blitt 
tatt godt imot.
Tilvenningen har vært veldig viktig for oss, så i august måned har vi  hatt fokus på frilek og 
tilstedeværelse hos oss voksne. De barna som kom fra Maurtua har hatt en fast besøksdag hver uke 
hele våren og har litt og litt blitt kjent med avdelingen og oss voksne. Mens de helt nye, har møtt en 
helt ny barnehagen. Vi ønsker at alle skal finne ro og glede over å være hos oss, og derfor har vi 
noen dager delt oss litt opp. Dette for å gi mer rom for god lek og for å skape nye relasjoner og 
ivareta relasjoner som allerede er der. Vi har hatt fokus på å skape trygghet, som igjen fører til mye 
god lek og gode sosiale samhandlinger. 

De som har blitt eldst i barnegruppen, er nå blitt kongeklubben og har vært superflinke til å vise 
hjelpsomhet og omsorg for de som er mindre....dette er superstas, kongeklubben vil ha sin oppstart 
tirsdag 18. september. De andre gruppene meitemarkene og skrukketrollene starter opp i oktober.

I september vil vi starte opp med vår faste ukesrytme. Ukesrytmen ble beskrevet i augstbrevet.  
Oppfordrer dere til å abbonere på nyheter fra vår nettside, slik at dere får mail, når nye ting blir lagt 
ut.  I september måned starter vi opp med turdag. Vår faste turdag er onsdag og denne dagen ønsker
vi at dere tar med sekk som inneholder mat og drikke. Noen lurer kanskje på hva som ønskes i 
matpakken. Her er det dere som foreldre som vet best hva deres barn liker. Men vi ønsker ikke 
snop, men ta gjerne med frukt og grønt, nøtter eller en kjeks eller to. Vi tenker – alt med måte:-)

September vil være en måned med mye fokus på lek, det å bli kjent og legge til rette for gode 
samspill mellom barna. Frileken vil være en stor del av vår hverdag. Rammeplanen sier noe om at 
det å få delta i lek og få venner legger grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Det er viktig å gi
rom for frilek og aktiviteter som barna velger selv.
Barna lærer mye gjennom frilek, og den har stor betydning for utviklingen av barnets personlige og 
kulturelle identitet. 
Denne måneden har vi også ekstra fokus på karakteregenskapene

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 



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. 
Rammeplanen har 7 fagområder som vil skal planlegge ut ifra og hver måned vil vi ha et fagområde
som vi skal ha i fokus. 

Fagområdet for denne måneden er kunst, kultur og kreativitet.  Opplevelser med kunst og kultur i 
barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. Barnehagen skal 
gi barna estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisere på måter som gir 
barna anledning til å utforske og fordype seg. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne 
kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved
å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape noe sammen. 

Oppfordrer dere til å lese årsplanen som ligger på barnehagens hjemmeside.

Ellers nevner vi at......

• ta med vannflaske som barna kan ha stående i barnehagen, men ønskelig at den tas 
med hjem hver fredag for vasking:-)

• tøffler/innesko
• Sjekk skiftetøykassen – høsten er på vei og barna trenger skiftetøy til våte dager
• 27. september – foreldremøte
• 28. september – vi skal få være med på en eventyrsti i regi av Jønningheia barnehage.

HIPP HIPP HURRA
MATHIAS OG ERLEND 5 ÅR 19. SEPTEMBER

Ha en strålende september måned
hilse vepsebolet v/ Hanne


