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MÅNEDSBREV FOR TUSENBEINET, SEPTEMBER 2020 

 

Vi har i uke 35 tatt imot det siste tilskuddet til barnegruppa på Tusenbeinet, så nå er avdelingen 

komplett! Hjertelig velkommen til de 6 nye barna og foreldrene som nå har begynt! Og hjertelig 

velkommen tilbake til dere andre! 

Avdelingen har 15 barn: Eline, Emma, Mads, Henrik, Trina, Julia, Ronja og Adrian som er født i 2018. 

Og Liem, Emil, Ellery, Ellis, Edvin, Pernille og Helene som er født i 2019. 

Personalet og annen praktisk informasjon ble presentert i informasjonsbrevet for august (som også 

ligger på nettsiden). 

 

Nå i oppstarten av barnehageåret er det TRYGGHET som er det viktigste for oss på Tusenbeinet. Det 

er mye som er nytt! Både for de helt nye barna, men også for de «gamle» barna: de er ikke minst 

lenger, og mange nye relasjoner skal bygges. 

 

TRYGGHET OG OMSORG, FOKUS I SEPTEMBER 

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

det nå også en ny hverdag for de barna som har gått her en stund, dette er en tilvenningsperiode for 

oss alle. Derfor er fokuset i september å bli kjent og å oppleve trygghet.  Vi bruker barnas hus 

aktivt; prater med barna om bildene deres, og om de andre barna sine bilder.  

 

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. Vi setter ord på barnas følelser, tar barnet på alvor og bekrefter det de sier/gir 

uttrykk for. Små barn sier mye med kroppen, noe vi er bevisste på og tar med i kommunikasjonen med 

barnet.  

 

Vårt mål er å gi alle barn opplevelse av å bli sett, hørt og forstått; med andre ord anerkjent. Vi 

anerkjenner barna for den de er og de følelsene de har. Ved å anerkjenne barnas følelser viser vi 

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

 

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. 

 

May Britt Drugli, som er pedagog og professor ved NTNU og har forsket på barns psykiske helse i 

barnehagen sier: For at de minste barna i barnehagen skal ha et utbytte av å gå der, må de ha en 

forutsigbar hverdag og en trygg tilvenning. Det tar masse energi fra barnet å bli kjent med 

barnehagehverdagen. Derfor må vi ikke ha for mange planer den første tiden.   

 

Etter hvert vil vi komme i gang med fast turdag og gruppedag, mer informasjon om det kommer 

senere. Nå i september er altså andre planer lagt bort til fordel for å fokusere på å bli kjente og skape 

trygghet. 

http://www.ormaskogen.no/
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I September har vi også et ekstra fokus på OMSORG.   

(som en del av arbeidet med barnehagens 

satsningsområde –sosial kompetanse- mer info om det i 

neste punkt og i barnehagens årsplan).  

Omsorg er selvsagt alltid en stor del av hverdagen på 

Tusenbeinet! I september fokuserer vi litt ekstra på dette 

ved å bruke begrepet ofte! 

Vi voksne er bevisste på at vi skal være gode 

rollemodeller for barna. Vi snakker mye om omsorg, og 

viser det! Vi setter ord på det når vi ser barn og voksne som viser omsorg.  I sammenheng med 

omsorg, er det naturlig å sette ord på følelser. For eksempel ”Nå var han lei seg, og du ga ham tutten, 

-da viser du omsorg. På denne måten erfarer barn betydningen av ordet, samtidig som de blir vant til å 

se styrken hos andre. Å oppleve å få høre om styrkene hos seg selv er med på å bygge opp et positivt 

selvbilde.  

Det heter at det vi fremhever, får vi mer av. Dette er en grunnleggende tanke i styrke-fokuset i 

Ormaskogen Barnehage. Vi setter ord på alt det gode vi ser, og med SMART har vi et felles språk 

som hjelper oss med dette. (SMART kan dere lese mer om i årsplanen.) Etter hvert blir styrkene en 

del av barnas språk, og det blir naturlig å sette ord på gode ting som skjer rundt dem. Slik gjør vi 

hverandre gode! 

 

SAMARBEID 

Samarbeid mellom personalet og dere foreldre er svært viktig for barna! Vi ønsker derfor at det skal 

være lav terskel for å spørre oss om ting, og å gi informasjon. Dette gjelder både fra dere til oss, og fra 

oss til dere! Ikke nøl med å ta kontakt! Snakk med oss ved henting/levering, ring eller send SMS. Vi er 

her for deres barn og for dere!  

 

RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGER OG BARNEHAGENS ÅRSPLAN + SATSNINGSOMRÅDE 

Rammeplanen for barnehager er utarbeidet av Utdaningsdirektoratet og er førende for alt innhold i 

barnehagen. I informasjon og månedsbrev vil dere oppleve at vi henviser til Rammeplanen. Denne er 

tilgjengelig på internett: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 

Ormaskogen barnehage har sin egen årsplan som også beskriver hvordan innholdet i vår barnehage 

skal være. Denne er også tilgjengelig via barnehagens nettside: 

http://www.ormaskogen.no/DynamicContent//Documents/427-ormaskogen-%C3%85rsplan-

Ormaskogen-Barnehage,-2020-2021-81ea46da-3a3b.pdf 

I personalet har vi utarbeidet en visjon for barnehagen «Ei hånd å holde i».   

«Ei hånd å holde i» vil si at du alltid har noen å støtte deg til, alltid har noen som er der for deg. Vi har 

tro på at trygghet skaper trivsel, som igjen bidrar til at Ormaskogen barnehage er et godt sted å være. 

(Hentet fra barnehagens årsplan). 

I årsplanen kan dere også lese mer om barnehagens satsningsområde som er sosial kompetanse. Vi 

jobber bevisst med dette gjennom hele barnehageåret. Vi tar utgangspunkt i noe som kalles SMART 

oppvekst. Smart oppvekst er en anerkjennende grunnholdning med fokus på styrker kombinert med 

systematisk trening på sosial kompetanse. Gjennom hele barnehagetiden fokuserer vi på barnas 

positive egenskaper, og setter ord på disse sammen med barna   

Dersom det ikke allerede er gjort er det en stor anbefaling å lese barnehagens årsplan! Her er mye 

god og nyttig informasjon! 

http://www.ormaskogen.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
http://www.ormaskogen.no/DynamicContent/Documents/427-ormaskogen-%C3%85rsplan-Ormaskogen-Barnehage,-2020-2021-81ea46da-3a3b.pdf
http://www.ormaskogen.no/DynamicContent/Documents/427-ormaskogen-%C3%85rsplan-Ormaskogen-Barnehage,-2020-2021-81ea46da-3a3b.pdf
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De ulike styrkene/positive egenskapene som er en del av SMART OPPVEKST: 

https://smart.consortia.no/wp-content/uploads/2020/04/A3-Oversikt-over-kort-SmART-NY-1.pdf 

 

 

 

Dere kan følge avdelingen på Instagram: tusenbeinet_ormaskogen 

Barnehagen kan følges på facebook: ormaskogen barnehage 

Ellers anbefaler vi å abonnere på nyheter via hjemmesiden, dere får da mail når ny informasjon 

legges ut. Månedsbrev og månedsplan legges hver måned ut på nettsiden. 

 

HURRA! Helt til slutt gratulerer vi  E M M A som blir 2 år den 1.september! 

Dagen feires med krone og bursdagssamling! 

 

 

ØNSKER ALLE EN FLOTT SEPTEMBER MÅNED! 

Mvh oss på Tusenbeinet /v. Marianne Lyse Haugsland  

http://www.ormaskogen.no/
https://smart.consortia.no/wp-content/uploads/2020/04/A3-Oversikt-over-kort-SmART-NY-1.pdf

