Månedsbrev fra
Ekornstubben –
september 2020
Velkommen til et nytt barnehageår, og spesielt velkommen til barn og foreldre som er nye hos oss i år!
Vi er godt i gang med et nytt barnehageår, og vi har tatt imot THEO, EDVARD, MAJA, VICTORIA,
ADRIAN og HENRIK. I desember kommer det to barn til. Frem til desember er vi 11 barn på
Ekornstubben.
Datoer å huske i september:
➢ 10.9: Foreldremøte
➢ Uke 39: HØSTSUPPE – ta med egen skål, kopp, skje – vi tar med til barna.
VELKOMMEN TIL FORELDRE PÅ FURUTOPPEN FRA KL.14-15.30.

Oppstart og tilvenning i august:
Etter ferien startet vi opp med to barn. Andre uka var Zhila, Jonas og Hege på plass og Theo og Edvard
startet hos oss. Onsdag samme uke kom Maja og Victoria og uka etter startet Henrik og Adrian.
I august står tilvenning i fokus. Vi synes tilvenningen på Ekornstubben har gått bra og vi begynner å bli
kjent med både barn og foreldre. Noe gråt har det vært og det kommer det også til å være en stund
fremover, men det er helt normalt.
Alle barn er forskjellig, og det skal de få lov til å være. Noen barn trenger lengre tid på å komme inn i
barnehagehverdagen, mens andre tilpasser seg raskt. Det er mange nye erfaringer som skal erfares. Barna
skal bli kjent med oss og vi med dem. De skal bli kjent med hverdagen i barnehagen, med plassen vår i
skogen og med båten vår.
Barna skal bli kjent med rutinene i hverdagen og bli trygge i barnehagen. Dette får vi til med faste
rutiner, gjentagelse og trygge voksne som ser barnas behov. Vi har et fang de kan sitte på når det er
behov for det. Hvis barna bruker smokk og finner trygghet i det å ha en kosebamse eller koseklut, skal
barna få lov til å bruke det. Vi vil gjøre det vi kan for å skape trygghet for barna og også for foreldrene.
Målet for tilvenningsperioden er å gjøre barn og foreldre så trygge at det oppleves greit å skilles. Hvor
lang tid dette tar, og hvordan trygghet oppnås, er forskjellig fra familie til familie.
God kommunikasjon, gjensidig informasjon og tillit er viktig. Vi skal informere dere foreldre om
hvordan hverdagen til deres barn i barnehagen er, og vi må få informasjon fra dere foreldre som søvn,
mat og andre ting som kan påvirke ditt barns dag sammen med oss. Lurer dere på noe så ta kontakt.

Lek og læring i naturen
Vi deler plassen vår i skogen med Harelabben. Furutoppen har vi mandag og tirsdag to uker og onsdagfredag to uker. Her vil barna få oppleve vær og vind og å sove i telt og hengekøye. Dette kan for noen
barn ta litt tid å bli vant til.
Naturen gir oss opplevelser og aktiviteter året rundt. På Furutoppen har vi mange leke-apparater som
barna leker med og ellers byr skogen på mye lek og utfordringer for barna. Vi kommer nærmere på
naturen og blant annet fuglene i skogen vår. I barnehagen vår er fugl et av våre satsningsområder. På
plassene i garderoben får barna hver sin fugl. Dette er barnas bumerke og vil gjøre det lett for barnet å
kjenne igjen sin fugl og finne sin plass. Vi henger også bildet av fuglen på barnas sekker. Barna vil kjenne
igjen bildet og navnet på fuglen, og etter hvert vil de lære seg navnet på fuglene til alle barna.
Vi sier ikke pip pip, vi sier toppmeis eller fugl hvis vi ikke kan navnet. Dette er en del av barnas språk- og
begrepslæring og ordforråd, og vi vil lære barna det som er riktig med en gang. Tanken vår er at hvis du
kjenner navn på planter, dyr og fugler vil du få et eierforhold til naturen. Det å være sammen med
venner i naturen gir oss gode opplevelser og minner. Barn som har positive opplevelser i naturen, vil
også bli glad i naturen og ta vare på den.
Det du er glad i, tar du vare på!
Bilder
På Naturbarnehagens hjemmeside, naturbarnehagen.com, finner dere artikler og bilder som er vår
dokumentasjon på barnehagens hverdag. Der blir det lagt ut artikler en til to ganger i uka. Sett dere ned
med barnet og se på bildene sammen. Sammen kan dere se hva vi har gjort og hvor vi har vært. Her er
det mye å snakke om sammen, og som samtidig gir god språk-trening for barna.

Hva skjer i september?
I september er Høstsuppe og eventyr vårt tema.
Hvert år lager vi høstsuppe og inviterer dere foreldre til Furutoppen. I løpet av uke 39 vil alle avdelingene
i Naturbarnehagen ha en dag hvor foreldre kan komme på besøk. Invitasjon med dato vil komme snart.
Ekornbarna skal få være med på å lage suppe. Vi ser på hva slags grønnsaker vi skal ha i suppa og vi
smaker litt mens vi koker suppe på bålet. Ekornbarna skal også få bli med på å pynte til fest på
Furutoppen.
I september forteller vi eventyret om «de tre bukkene bruse». Vi bruker konkreter som figurer av
bukkene og trollet og vi har funnet steiner som vi har satt bilder på. Ved å bruke konkreter vil barna
som har lite språk også kunne følge med på eventyret. Sang om bukkene bruse skal vi også synge. Dette
eventyret kommer vi til å jobbe med lenge utover høsten.
På veggen ved inngangen henger et hjerte. Det vil vi pynte med høstfarger. Vi tar med barna og går på
tur i skogen for å se etter ting vi kan pynte hjertet vårt med.

September- hilsen fra Zhila, Jonas, Hege og Une.

