Oppvekst- og opplæring
REFLEKSJONSBREV FURUA August 2021
Velkommen til Furua
Velkommen tilbake etter en lang sommerferie og velkommen til nye barn og foresatte. Nå har det
gått en måned, og vi har blitt litt kjent med nye barn og nytt personalet. Det har vært tilvenning
for alle på Furua. Dette refleksjonsbrevet kommer ute hver måned. Det blir lagt på hjemmesiden
til barnehagen i tillegg til å sendes på transponder. Jeg har ikke tillatelse til å legge ut bilder av alle
barna på nett, derfor inneholder dette brevet tekst. Mange barn er ukomfortable med å bli tatt
bilde av, så det tenker vi også på. Disse brevene inneholder litt om hva vi har jobbet med på Furua
den siste måneden, hva barna er opptatt av i lek og samspill, hvilke prosjekter vi har og aktiviteter
vi har gjennomført.
Vi har et stort uteområde og bli kjent på, så frem til nå har vi hatt fokus på å bli kjente med barna
og uteområdet vårt, så får turene utenfor barnehagen komme etter hvert.
20. september starter Beate i sin jobb som teamleder på avdelingen. Vi ser frem til å ha to
pedagoger på Furua, slik det skal være. Hun gleder seg til å bli kjent med dere og barna deres.

SOSIAL KOMPETANSE
Nå har barna blitt litt kjent med hverandre og nye vennskapsbånd knyttes. De tester ut hverandres
grenser, for å finne ut av hvor de har hverandre. Dette er en del av det å bli kjent. De øver på å
spørre om å få hvis andre har noe de vil ha. De øver på å dele, hvis en har flere biler og noen andre
vil ha en bil, kan man jo dele. Vi øver på å hjelpe andre. Både at barna hjelper til å dekke bord,
rydde etter seg ved matbordet, hjelpe andre barn med å ta av jakker eller sko o.l. Vi øver på å si fra
hvor man går, hvis man må inn å hente ekstra genser eller skal vaske henda. Vi øver også på å
vente. 20 barn betyr litt mer logistikk og alle kan ikke gjøre alt samtidig, selv om de har lyst til det.
Vi får det til litt bedre for hver dag.
PROSJEKTERENDE ARBEID
Vi har kommet litt i gang med prosjektarbeid. Vi fortsetter med kjøkkenhagen, hvor vi har plukket
poteter og gulrøtter. Disse har barna skrelt, stekt og smakt på. Det var mange rare gulrøtter i år.
Ikke bare hadde de ulike farger som oransje, hvit og lille, men noen hadde også 3 og 4 «ben» som
satt sammen. Det er litt morsommere å smake på maten man selv har vært med på å så eller
høstet.
Ute har vi to båter som barna har vært opptatte av å leke med. En robåt og en skute i skogen.
Derfor tenker vi det kan være morsomt å jobbe med båter og sjørøvere fremover. Barna er opptatt
av skatter og syns det er spennende å lete etter ting. Kom gjerne med forslag hvis det er noe dere
tenker barna deres ville likt.
EVENTUELT
Vi feiret J, j, 2 år.
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