
                              

 

 

 

 

 

Nytt år på Harelabben er så vidt i gang! EDVARD, OLAV, DANIEL, HÅKON, ANJA og SOPHIE, startet 

alle i august! Oppstart er alltid spennende! Nå skal vi bli enda bedre kjent med barna, men også dere 

foreldre. Vi gleder oss til samspill, lek, læring i naturen, bevegelse, samarbeid og nye utfordringer.  

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR ALLE SAMMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV AUGUST:  

Dette har vært en måned med tilvenning av 8 nye 

barn! Vi syns selv det har gått bra med alle nye så langt. 

Vi må forvente noe gråt, frustrasjon og sinne den 

første tiden. Det er ikke så lett å bli "overlatt" til noen 

andre enn sine helt nærmeste. Og til og med en hel 

barnehage-dag! Vi gjør det vi kan for å få barna trygge 

på oss voksne på avdelingen, på omgivelsene i 

barnehagen og i skogen, og på andre barn og voksne i 

barnehagen. TRYGGHET må være på plass før 

LÆRING!  

Det er viktig for oss å understreke at det pedagogiske arbeidet på småbarnsavdeling ligger i de daglige 

situasjonene og rutinene. Omsorg og læring skjer ved matbordet, ved bleieskift, påkledning og legging. I 

det daglige samspillet og i leken mellom barn og barn, og mellom barn og voksne skjer den sosiale 

Månedsbrev fra 

HARELABBEN –  

SEPTEMBER 2016 
 

DATOER Å HUSKE PÅ  I SEPTEMBER: 

 1.9 – Oppstart av gruppedag med Ekornstubben 

 7.9 – FORELDREMØTE KL.18, for nye foreldre. 19-21, for alle! 

 14.og 15.9 – studenter fra Hamar på studiebesøk i barnehagen. 

 27.9 – HØSTSUPPE for alle barn og foreldre på Furutoppen, fra kl.14-

15.30. Lapp om påmelding i garderoben. VELKOMMEN!! 

 Uke 38 – Begynne med noen FORELDRESAMTALER…(resten i oktober). 

 



læringen! "Omsorg har verdi i seg selv", står det i Rammeplanen for barnehagen. For at vi skal gi barna 

trygghet, omsorg og læring er vi avhengig av samarbeid med dere foreldre.  

 

 

 

 

Barna er forskjellige og helt unike! Hver og en har ulike behov, og 1-åringen har andre behov enn 2-

åringen. Vi er avhengig av samarbeid og dialog for å imøtekomme det enkelte barnet og familiens 

behov! Snakk med oss, spør oss og forvent noe av oss voksne i barnehagen!  

Med fem 1-åringer på "laget" har dagene i august hatt fokus på å bli godt kjent med alle. Vi er godt i 

gang, men noen trenger mer tid enn andre og vi må la alle få den tid de trenger på å bli kjent med oss 

voksne og bli trygge på oss og de nye omgivelsene. Det er nok ikke et fang til alle med en gang, 

samtidig. Det å dele den voksne med flere barn, kan være uvant i starten, og det kan det også bli gråt 

av…For de som gikk på Harelabben i fjor er det også mye nytt. Nye barn og voksne de skal forholde seg 

til og bli kjent med. De aller fleste er heller ikke minst lenger og da skal nye ting prøves ut og 

forventningene til de "største" blir også større. Det er også litt uvant. 

Vi vet at når nye barn møtes på høsten kan det ofte handle om å finne sin plass i gruppa/hierarkiet. Den 

plassen kan bli til ved å gå fysisk til "angrep" på en som er mindre enn seg selv…det skjer på Harelabben 

også! Vi voksne har en jobb å gjøre når vi skal vise og veilede barna i det å vise omsorg for hverandre – 

jobben er stor og ikke gjort i en fei. Her tror vi også på samarbeid med dere foreldre! Dette må vi snakke 

om og få til sammen! 

Vi har fått prøvd oss på Furutoppen og det ser ut til at alle trives i skogen! Det er et godt utgangspunkt 

for oss som er "ute-hele-dagen". Furutoppen gir oss mange muligheter til bevegelse, lek og samarbeid. 

Soving og hvile trengs også, og nå har snart alle sovet i sove-teltet vårt! 

Båtturer med "Gjedda" mener vi selv har gått overraskende bra! Som sagt på en ukeplan, så det ut til at 

noen "alltid" hadde kjørt båt! Vann er jo alltid spennende, så noen har jo "plumpa-uti" på en strand 

allerede denne høsten Nå er sesongen snart over, men vi gleder oss til en ny vår og sommer på fjorden 

vår. 

Nesten alle barna har satt et hånd-og fotavtrykk etter seg på blå, fine ark! Dere har ikke fått se, enda! Vi 

vil "spare" alle "kunstverk" til jul – noe må få være hemmelig også her på Harelabben 

 

 

En fin bursdagsgutt feiret vi i august: AKSEL 2 ÅR!! HURRA!! 

 

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 

behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling." 

Barnehageloven § 1 Formål 
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Klær er alltid et tema for oss og kanskje en utfordring for dere foreldre?? Vi er stolte av at alle har NOK 

klær! Nok klær og klær etter vær er HELT AVGJØRENDE for at barna deres skal ha en god dag i vår 

barnehage! Skift på plassen og et skift i en POSE i sekken må til! ULL ER IKKE TULL! Fra SEPTEMBER 

skal alle ha et skift med ull liggende i sekk og hylle! Som kjent er bomull, FY, nå når det begynner å bli  

høsten. Både tynne og tykke ullsokker må være på plass, det samme gjelder to sett regntøy og støvler. 

Ja, vi maser, men det er til BARNAS BESTE – de er UTE UANSETT VÆR, HVER DAG – det er ikke 

dere 

HVA SKJER I SEPTEMBER:  

Hele barnehagen har 3 felles satsningsområder vi skal jobbe med i år: FUGL, IDRETT OG NATUR-OG 

MILJØVERN. Tema fugl har vi hatt i mange år og dette er noe vi syns vi kan mye om! De som har hatt 

barn her tidligere vet at vi jobber med dette og har kanskje gått lei!? Men barna syns det er spennende! 

Vi skal i alle månedsbrev komme tilbake til fugl! Nå i starten skal vi bli kjent med fuglene barna har på 

plassen sin, og månedens fugl som vi skal lære litt mer om er SPETTMEIS. Vi har erfart at når barna kan 

navn på ulike fugler blir de interessert i fugleliv og skogen der de bor. Omsorg for fuglelivet kan barna 

ha glede av hele livet mener vi!   

For oss vil fokus på IDRETT være fokus på de grunnleggende bevegelsene som barn lærer sine første 

leveår…Une skriver mer om dette under FAGARBEIDERS HJØRNE 

Tema NATUR-OG MILJØVERN vil helt konkret for oss være å ta vare på naturen og kjenne til ulike 

arter i naturen. Artskunnskap vil gjøre barna interessert i det de ser i naturen. Når de for eksempel vet at  

trær har ulike navn, vekkes forhåpentligvis nyskjerrigheten og ønske om å vite mer, men også ønske om 

å ta vare på trærne og naturen rundt seg. Vi  ønsker å overføre omsorgen vi skal ha for hverandre til også 

å gjelde omsorg for dyr-og planteliv i skogen vår! BÆREKRAFTIG UTVIKLING er ikke så lett å forklare 

barna på Harelabben, men vi tror at noe av det vi gjør sammen med barna  i skogen og på turene våre 

skal gjenspeile tema 

Annenhver uke fremover skal vi ha GRUPPEDAG sammen med Ekornstubben. Vi gleder oss til 

samarbeid på tvers av avdeling! 1-åringer skal være sammen og 2-åringer skal være sammen. 1-åringene 

(5 fra Hare og 2 fra Ekorn) skal ha base i området rundt barnehagen, spise og sove der. 2-åringene (8 fra 

Hare og 7 fra Ekorn) skal ha base på Furutoppen. Det blir en stor gruppe med 2-åringer, så da ønsker vi å 

dele opp denne gruppa av og til også. Målet er å bli kjent, leke sammen og bli trygge i skogen og på 

hverandre Vi vil formidle det samme eventyret hver gang. På den måten styrker vi språket og får en 

felles opplevelse også utenom skogen og den fine, frie leiken!  

Det er også viktig for oss å formidle til dere foreldre: på Harelabben "spikrer" vi ikke alle aktiviteter…Selv 

om vi har planer for måneden og resten av halvåret, vet vi at det uforutsette skjer… Det er viktig å tenke 

på ukeplanen som en mal, og at det er mulig å vike fra planen dersom det er behov for det. Kanskje har 

vi også planlagt noe som vi voksne tenker er bra, men så er barna opptatt av noe helt annet! Barna skal 

være med på å forme hverdagen sin i barnehagen, vi skal ta det på alvor og lytte til det de også er 

interessert i. 

 



 

 

  

 

 

FAGARBEIDERENS HJØRNE: 

Une har fagbrev i barne-og ungdomsarbeiderfaget. I det daglige har hun et ekstra ansvar for den 

pedagogiske planleggingen, gjennomføringen og vurderingen. Une har også et særlig ansvar for 

barnegruppa og foreldre på avdelingen i samarbeid med pedagogisk leder. I hvert månedsbrev fremover 

kommer Une til å skrive noe om det hun skal formidle til barna i løpet av måneden/perioden.   

AKTIV FOR LIVET 
På planleggingsdagene nå i  høst hadde vi besøk av Buskerud idrettskrets. Temaet var barn og idrett. Det 

var både inspirerende og engasjerende. Først var det en teoretisk del inne og så ble det en tur i skogen og 

hallen hvor vi fikk være med på forskjellige leiker og øvelser som er fine for barnehagebarn, bl.a Sisten,  

Superhøna,  Apeland og forskjellige stein/saks/papir leiker med bevegelser.  

 

På samme måte som barn skal lære seg å lese og skrive, er det viktig at de lærer motoriske ferdigheter.  

Barna skal kunne mestre aktiviteter på eget nivå. De skal leike inn ferdigheter.  

 

Grunnleggende bevegelser 

Gå Løpe Hoppe Hinke Åle 

Krabbe Rulle Bære Henge Svinge 

Kaste Fange Klatre Snurre Skyve 

Dra Sparke Fange/Ta imot Slå  

 

Barna skal kunne mestre de mest basale og grunnleggende bevegelsesmønstre som er nevnt i tabellen 

over. Dette kalles for kroppens ABC og danner basis for all senere spesifikk teknisk, taktisk og fysisk 

utvikling.  

Ved trening av kroppens ABC er det viktig med variasjon. Barnas motorikk, timing og nysgjerrighet skal 

utfordres så de tilegner seg nye kroppserfaringer. Kroppens ABC trenes gjennom forskjellige former for 

lek med og uten ball og andre redskaper, hinderløype og balanseøvelser.  

Hos oss bruker barna skog og natur aktivt hver dag. Mange av de grunnleggende bevegelsene brukes når 

vi ferdes i naturen. Vi har også laget ulike installasjoner i skogen som utfordrer barna til å bruke kroppen 

aktivt. Vi bruker også sangleker med bevegelser sammen med barna. Etter hvert vil vi også ta i bruk 

hallen og de mulighetene en stor hall gir oss til å kunne være aktive og bruke kroppen. 

Målet blir å få barn til å være glade i å være aktive og i bevegelse. Vi ønsker at barna skal få et godt 

grunnlag og positive erfaringer som de kan ta med seg videre i livet -  AKTIV FOR LIVET! 
 

 

"De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk 

og andre følelsesmessige uttrykk. Barnas følelsesmessige uttrykk skal bli 

tatt på alvor. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål". 

Rammeplanen s.18 



 

 

 

 

 

 

 

Vi ses på FORELDREMØTE  den 7.september! 

 

Da ser vi frem til en fin-fin høstmåned sammen med små og store på Harelabben!! 

 

Hare-hilsen fra Une, Hege, Christel og Nima 

 

 

 

 

 


