Månedsbrev for
Harelabben
September 2020
Vi er nå kommet til september og allerede en måned av det nye barnehageåret er gått. Vi
på Harelabben er godt i gang og har tatt godt imot både gamle og nye barn med foreldre.
Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til oss! Vi har tatt oss god tid til å bli kjent
gjennom lek nå etter ferien, for å etablere relasjoner, vennskap, tilhørighet og trygghet
både til barn, voksne, barnehagen og Furutoppen.

TILBAKEBLIKK PÅ AUGUST
I august startet Frida, Sigurd, Lavrans, Leah,
Eline, Snorre, Mille og Syver på Harelabben.
Velkommen så mye! Charlotte, Olav, Edvard

VIKTIGE DATOER I SEPTEMBER:
05. september – EDVARD SIN BURSDAG!

og Oliwier ønsker vi også velkommen tilbake

07. september – HENNIE HAR OPPSTART

etter overstått ferie. I september begynner

09. september – HENNIE SIN BURSDAG!

Hennie på avdelingen. Da mangler vi bare

10. september – FORELDREMØTE

Victoria som begynner hos oss i desember og
da blir vi til sammen 14 barn på Harelabben.

Uke 39 - HØSTSUPPE

Vi voksne på Harelabben ser nå at barna begynner å finne sin plass i gruppa og de fleste
begynner å komme inn i våre rutiner og kjenne trygghet. Barna virker tryggere i sin lek,
beveger seg stadig lengre vekk fra de voksne og har blitt litt kjent med basen vår,
Furutoppen, i skogen. Noen av barna liker å utforske på egenhånd, mens andre ønsker
gjerne å være med en voksen og/eller flere barn. Trygge voksne er alltid i nærheten som
støtter, oppmuntrer, bekrefter, trøster og hjelper. Det er så godt for barna å ha en trygg
havn hvor de kan lade opp batteriene sine før de begir seg på en ny runde for å utforske.
Alle barn er forskjellige, og noen vil bruke mer tid enn andre på å bli trygge. Det er en stor

overgang for alle barna hvor de går fra det kjente og trygge hjemme, til noe helt ukjent og
utrygt i den nye barnehagen. Vi følger derfor barnas tempo og bruker den tiden som
trengs for å skape trygghet for barna og for foreldrene. Foreldresamarbeidet er veldig
viktig her med god dialog, gjensidig informasjon og tillit. Barn er helt avhengig av å knytte
gode relasjoner med de voksne rundt seg for å skape trygghet, utvikle seg og lære.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en
trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid
og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til
personalet og til andre barn.
(Rammeplanen 2017)

PLANER FOR SEPTEMBER:
Nå begynner vi som sagt å bli godt kjent med barna og barna virker trygge i barnehagen.
Så nå skal barna bli godt kjent med hverdagen vår i skogen. Her også er det en stor
overgang for flere av barna å kunne ferdes på ulendt terreng, oppleve vær og temperatur,
spise og sove i telt sammen med mange andre barn. Dette er også noe som kan ta tid. Barn
som blir glade i naturen, vil også ta vare på den. Vi har også hatt som tradisjon i
naturbarnehagen å jobbe en del med fugler. Barna får tildelt hver sin personlige fugl som
henger på sekken. Disse blir vi godt kjent med i løpet av året og barna kommer til å lære
mye!

Vi i naturbarnehagen har hatt fokus på husmannspedagogikken. Dette vil si at alle
hverdagsaktiviteter brukes i det pedagogiske arbeidet med barna. Barn og voksne som
jobber sammen, erfarer, sanser og bidrar sammen. Barna får på den måten oppleve mye
mestring og stolthet over å kunne hjelpe til og bidra på sin måte! Eksempler på slike
aktiviteter er søppeltømming, finne frem og rydde matbokser, vaske bord, hente
traller/utstyr, ordne med veden osv. Barna er så engasjerte, positive og lærevillige. Den
gode samtalen oss imellom brukes for å øve begreper og fremme språkutviklingen.
Gjennom årstidsbaserte aktiviteter skal barna lære å ta vare på naturen og sammen skaper
vi en bærekraftig utvikling! TID, TILSTEDEVÆRELSE og TILGJENGELIGHET er viktig i
denne pedagogikken. Vi skal fokusere på å ta oss tid til å være sammen med barna, ha
fokus i samværet med barna, være tilstede og opptatt av det som barna er opptatte av.

Under planleggingsdagene vi hadde i august kom vi
frem til mye morsomt vi skal jobbe med frem til
jul. I september skal vi blant annet ha fokus på
eventyret om «Den lille røde høna». Denne har vi
allerede introdusert for barnegruppen gjennom
dramatisering med pinnefigurer. Denne har virkelig
falt i smak blant barna våre. Vi skal fortsette å
fortelle denne videre på forskjellige måter for å opprettholde og skape spenning! Kanskje vi
finner noen morsomme aktiviteter knyttet til dette eventyret?
Det nærmer seg også høstsuppe, et arrangement for barn og foreldre som vi har på
Furutoppen. Vi skal derfor bli litt kjent med grønnsaker og matlaging i forbindelse med
dette. Kanskje vi får lagd noe høstkunst også?

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god september måned!
Hilsen Katherine, Marie, Hege og Heideh☺

