
Månedsbrev for september 2019
Vepsebolet

Litt om det som har skjedd i august.....

Tusen takk for en fin start på barnehageåret. Heldige er vi som har fått lov til å bli
kjent med dere flotte  foreldre og ikke minst deres flotte barn. 

I augustmåned har vi brukt tiden til å bli godt kjent. Trygghet gir rom for gode 
samspill og det gir rom for å  bygge gode relasjoner mellom barna. Trygge omgivelser 
gir barna muligheter til å tørre å  utforske omverden, til å knytte nye relasjoner 
barn-barn og barn -voksen. 
Vi ser at barna har mer og mer blitt vant med hvordan vi har det på vepsebolet, 
trygghet i å vite hvor de skal sitte i samling, hvem sitter de sammen med og hvor 
sitter jeg når jeg skal spise mat.....»du er min du...» peker en liten jente og sier mens 
hun ser på den voksne som alltid sitter ved siden av henne, når hun spiser:-) Rutiner 
skaper ro og forutsigbarhet for store og små, som igjen gir en super dag på 
vepsebolet :-) 

Snart er vi igang med september måned, og vi vil da begynne å ha smågrupper på 
avdelingen og turdag....

Litt av det som skal skje i september....

Satsningsområde vårt i september er hjelpsomhet og omsorg...

Vi vil ha ekstra fokus på disse styrkene i september, lese eventyr som omhandler 
disse styrkene, ha samlinger hvor disse styrkene er gjenkjennelige og jobbe 
styrkebasert i smågruppene. Vi er imponert over hvor gode de er til å vise 
hjelpsomhet og omsorg for hverandre allerede....
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Fagområdet er kunst, kultur og kreativitet...
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, 
deltakelse og eget skapende arbeid. Vi ser at tegning ved samme bord, skaper gode 
samtaler og gode relasjoner mellom barna. Kreativiteten florerer når de perler 
sammen....»eg åg vil perle en sånnen...» Barn ser på hverandre og lærer av hverandre....
Rammeplanen sier noe om at.....«I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med 
kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til 
utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape 
egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.»

Mandag – har vi utedag. Vi har en morgensamling ca kl 09.00 og går etterhvert ut. 
Denne dagen har vi avdelingsmøter. Når Vepsebolet har møte, er det Øyenstikkeren 
som passer våre barn ute. Er det en beskjed som dere ønsker å formidle, er det bare 
å si det til de voksne på Øyenstikkeren eller sende oss en tekstmelding. 

Tirsdag vil vi ha aldersinndelte grupper på tvers av de stor avdelingene. I  midten av 
september begynner vi  med kongeklubben (de eldste barna i barnehagen), mens 
meitemarkene (4 åringene) og skrukketrollene (3 åringene) begynner i oktober. 

Onsdag vil vi starte opp med turdag. Da ønsker vi at barna har med seg en liten sekk,
hvor det er med en matpakke og flaske med vann/drikke. Vi ser hvor kjekt det er for 
barna å ha sin egen sekk med mat og drikke. Vi tenker at det er rom for kakao når 
vinteren er i anmarsj, vi tenker at det er helt iorden med en kjeks eller to, men 
oppfordrer til å ha frukt og grønt og sunn mat med i tursekken :-)

Torsdag har vi smågrupper på avdelingen. Da deler vi oss opp i 4 grupper, hvor vi har 
ulike aktiviteter, som alle barna gjennom en heil måned skal få ta del i. I 
septembermåned skal vi ha en gruppe som skal finne sin inspirasjon til å male etter 
musikk, en gruppe som skal lage en ting til FN dagen, en gruppe som jobbe smart og en
gruppe som skal jobbe med følelser.

Fredag er det den berømte lekedagen....en kjekk dag, hvor ungene kan få lov til å ta 
med seg en leke hjemmefra. Som nevnt tidligere, ønsker vi ikke våpen – leker med lyd 
eller noe man er veldig redd for. Men igjen, det er helt opp til dere foreldre. Vi ser at
de som nettopp har begynt hos oss, gleder seg over denne dagen og vi øver på hva det 
vil si å ha lekedag...ikke alltid like lett å vente til fredag...:-) 

Frokost....Nevner at frokosten er fra 07.30 – 08.30, og setter pris på at hvis ditt 
barn kommer senere, så er det fint at frokosten er spist hjemme. 
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Klær....Vi nevner det igjen, sjekk skiftetøykassen om det er nok skiftetøy til ditt 
barn, vi har dessverre ingen låneklær/støvler og har ingen mulighet til å ha barn inne 
hvis barnet mangler klær. Vi er mye ute, og utetid på vestlandet tilsier regn, vind, 
snø, sludd, vind...mye forskjellig. Vi vil derfor ta en telefon til dere foreldre, hvis vi 
ser at deres/ditt barn ikke har skiftetøy. :-) 

Ellers nevner vi at.....

• Vi skal ha en smart aktivitetsdag i september, dato vil vi komme tilbake til.
• 27. september er vi invitert til eventyrsti Ormaskogen, i regi av Jønningheia 

barnehage. Vi får ta del i eventyrenes verden, gjennom kjekke opplevelser mens
vi går gjennom skogen.

• Dersom vi ikke har godkjent din forespørsel på instagram, ta kontakt med en av
oss, så fikser vi det:-) 

Vi nyter hver dag med store og små på vepsebolet. Er det noe dere lurer på, undrer
dere over....så ta kontakt med en av oss. Sammen kan vi gjøre hverandre gode :-)

Ingen saker er for små eller for store. 
Vi kjenner på en enorm takknemlighet for at vi får lov til å være sammen med deres

barn – heldige er vi:-) 
Ha en strålende september!

Du legg handa di
inn i mi.

Verda tek ein pause.
(Helge Torvund)
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