Oppsummering av september.
Takk for sist, og takk for veldig godt oppmøte på foreldremøte!

Ja, da er den første høstmåneden forbi, og vi opplever at barnegruppen nå har blitt trygge, både på hverandre og på oss voksne.
Vi har fokusert på at barna skal inkludere hverandre i leken. Som det ble nevnt på foreldremøte, så har personalet en viktig rolle her, og vi bidrar aktivt
slik at alle barna får gode verktøy for å komme inn i leken, og får opplevelsen at de har venner i barnehagen.
Tema «Kunst, kultur og kreativitet» følger oss utover hele høsten og ender i en «Høstustilling» i slutten av november.
I september har vi fortsatt med å utforske ulike materialer og om morgenene tilbyr vi derfor forskjellige aktiviteter. Vi ser at barna inspirere hverandre,
snakker om hva de har laget, og derfor hender det at vi tar opp den samme aktiviteten flere ganger, slik at alle som vil kan prøve seg.
Vi har sett at barna er opptatt av farger, men for å ha «en rød tråd» i farge-prosjektet vårt, valgte vi regnbuen som utgangspunkt.
For å introdusere barna for valget vårt, dukket «Heksa Hexagon» opp på stamplassen i skogen. Hun hadde klart å fange regnbuen i noen magiske
flasker. Disse står nå på avdelingen. Vi opplever forresten at barna synes «Heksa Hexagon» bare er spennende og morsom. De vet veldig godt at det
bare er Lise som skuler seg under den lange nesen og det svarte håret, men skulle dere ha et annet inntrykk der hjemme – vær snill å si ifra.

Vi har også fokusert på å gi barna et rikt og inspirerende lekemiljø. Gjennom observasjon og dokumentasjon har dette resultert i ommøblering
på avdelingen, nye lekematerialer og uavbrutt tid for fordypning i lek.
Vi ønsker å ta utgangspunkt for dette i barnas interesser, men også her hente inspirasjon i regnbuen og dens farger. Endringer tar jo alltid litt
tid, og det blir litt prøving og feiling underveis, men vi føler vi er på vei.
Med dokumentasjon på veggene håper vi at dere får en følelse av hva vi holder på med i hverdagen sammen med barna deres.

Utegruppene.
Forskning viser at mye utetid (dvs. mer enn 3 timer per dag) gir en bedre konsentrasjon, og har positiv effekt på barns sosiale kompetanse.
Å dele opp barnegruppen flere ganger i uken oppleves godt både for store og små. Ute i skogen senker vi skuldrene, utfolder oss i et større miljø og har
tilgang til andre utfordringer og mestringsopplevelser enn inne i barnehagen.
Vi ser også at mindre grupper og annet lekemiljø fordrer nye vennskap.
Det er også spennende å se at flere barn velger helt andre å leke med. At barna får flere lekekamerater å spille på, ser vi på som veldig positivt.

I september har vi i skogen også satt av mye tid til lek. Utover måneden har vi sett at barna er blitt bedre lekere, altså at de inkluderer hverandre i
leken, leken varer i lengre perioder og det er færre konflikter.
Med utgangspunkt i barnas interesser rundt insekter og småkryp har vi tatt med oss noen figurer ut, som de har lekt med i lange perioder. Det å skulle
dele på og leke med et begrenset antall figurer, ligger det mange erfaringer og mye læring i.
De har øvet seg på å kommunisere, på å forhandle og løse eventuelle konflikter, på turtaking, samarbeid, tatt initiativ, gitt av seg selv, opplevd
vennskap og trolig opplevd noe motgang og noen små tap.
Utover dagen i skogen ønsker ofte noen et fang å sitte på eller et lite avbrekk i alle de fysiske opplevelsene skogen gir. Utfra observasjoner av hva
barna er opptatt av og leker, tar vi med oss noen rekvisitter eller materialer vi kan bruke, lese i(se på bilder i) eller lage noe av. Vi har hatt med oss
garn, bøker, forstørrelsesglass, spikkekniver, hammer og spiker. Det er mye man kan lage av gran og pinner, eller mye man kan undre seg over og lære
om naturen gjennom bøker med gode bilder.

Viktig info. oktober:
Plan.dag fredag 26. okt – bhg er stengt
Foreldresamtaler i uke 45

Hilsen alle voksne på Nordstjerna

