
 

 

August på Vepsebolet 

Hjertelig velkommen til ett nytt barnehageår. Håper dere har hatt en fin ferie med gode 

dager sammen.  

 I august har vi fokus på å bli trygge på avdelingen.   Rammeplanen sier: Personalet skal legge 

til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre, sørge for at alle barn 

opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen, møte alle barn med åpenhet, varme og 

interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn, være lydhør for barnas uttrykk og 

imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet. Vi bruker mye tid på å bli kjent med 

hverandre den første tiden. Det er mange ting barna skal bli kjent med, nye voksne, ny 

avdeling, nye plasser, og mange nye barn de skal lære å kjenne. Vi har hatt en 

tilvenningsperiode der barna har besøk Vepsebolet, de har fått plasser både i samling og rundt 

bordet for at det skal oppleves tryggest mulig ved oppstart. Barna må være trygge for å kunne 

tørre å utfolde seg og ta imot læring. Vi starter derfor ikke opp med aldersgrupper og 

smågrupper ennå. Kongeklubben starter opp i september og de andre aldersgruppene 

starter opp i oktober.  

Fagområdet i august er nærmiljø og samfunn. Satsningsområdet: hjelpsomhet og omsorg. 

Rammeplanen sier: personalet skal introdusere barna for personer, steder og 

samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere 

seg og ferdes trygt. Vi går turer rundt i nærmiljøet og snakker om hvor det er trygt å gå og 

hvor vi må passe oss for trafikk. De eldste barna hjelper de yngste med å finne frem leker og 

vise vei på avdelingen. Da eldste viser omsorg for de yngste og får erfare at deres 

omsorgshandlinger verdsettes. 

 

 



 

Vi har dagsplan som vi gjennomgår hver morgen klokken ni slik at dagene blir forutsigbare. 

Dagsplanen henger på veggen slik at barna kan se på den når de ønsker. 

I uke 33 er alle de faste på avdelingen. Dere vil også møte Randi og Cecile på avdelingen. De 

arbeider i styrket barnehagen, og har støttestillinger på avdelingen.  Elizabeth vil dere også 

møte, hun er spesial pedagog fra styrket barnehagen. Alle barna på avdelingen får i perioder 

delta på gruppene og drar nytte av de ekstra ressursene de ekstra stillingene tilfører 

avdelingen. 

 
Vi gratulerer Marielle med 5 års dagen 22.08  
Hipp hipp hurra! 

Praktiske ting: 

Alle må ha med drikkeflaske. Den må hjem og vaskes hver dag.  

På onsdagen har vi turdag, vi ønsker at dere har med sekk, som inneholder matboks og 

drikkeflaske (med vann i). Sekken henges på barnets plass i gangen. De første turdagene går 

vi ikke langt, men øver oss på å bære egen sekk.  

Planleggingsdager: 16 og 17 august- da er barnehagen stengt 

Vi er mye ute så det er viktig å ha gode klær og godt med skiftetøy. Husk merk klærne med 

navnet til barnet, da kommer det oftere tilbake på rett plass;) 

Vi gleder oss til å ta imot nye og «gamle» barn på avdelingen. Det er en fin tid når nye 

vennskap blir til og gjensynsgleden etter ferien er stor. Vi ser frem til å samarbeide med dere 

foreldre i året som kommer og takker for godt samarbeid i året som har vært. 

 



 

 

 

 

Har dere spørsmål store eller små kom gjerne til oss. 

Vennlig hilsen oss på Vepsebolet 

V/Susann 

 

 

Noe å tenke på: 

Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man 

Loris Malaguzzi 


