Hva har vi gjort i september?
Tusen takk til alle foreldre som møtte opp på foreldremøte, det setter vi stor pris på
Tilvenning og trygghet har også stått i fokus denne måneden og det å skape trygge rammer er fortsatt viktig. Nå opplever vi en trygg gjeng som ler og smiler, og de deltar aktivt i lek og samspill
med barn og voksne. Barna er fulle av energi og nysgjerrighet, og er derfor lette å få med på ulike aktiviteter.
Lekemiljøet på avdelingen har fått seg et løft. Vi har hatt fokus på lekesoner, barnas interesser og materialer som komplimenterer hverandre. Etter observasjoner valgte vi å lage en butikk
(REMA) og der selges det og kjøpes mengder av mat. Deretter blir all maten samlet i bæreposer og tatt med hjem der de tilbereder et stort måltid til alle som er sultne. Vi har observert mye
god og utholden rollelek. Noe annet som kjennetegner barna på Karlsvogna er at når de blir engasjerte i leken blir også volumet ganske høyt Vi er også veldig fornøyd med lillerommet vårt
som har blitt et kreativt rom med utstyr og materialer tilgjengelig. Her tilbringer barna også mye tid.
Det er viktig å ha lekemiljøet i endring etter barnas interesser, for når noe fenger og er interessant vet barna hva de vil gjøre og det blir mer ro på avdelingen og mindre farting fra den ene
aktiviteten til den andre.
I denne sammenhengen valgte vi også å flytte noen av bordene inn på lillerommet. På denne måten har vi fått frigjort mer gulvplass til lek og på lillerommet har vi muligheter til å la barnas
materiell ligge fremme. I den forbindelse har vi begynt å spise på kjøkkenet og dette fungerer veldig bra. Barna synes det er spennende å spise på et annet sted. Rundt matbordet er det masse
sosial trening som å hjelpe hverandre med å smøre og sende mat. Har man fokus på dette blir det også mer ro rundt matbordet.
Vi har fokus på fagområdet kunst, kultur og kreativitet, og har lagt til rette for flere formingsaktiviteter. Vi har blitt kjent med ulike materialer og arbeidet både todimensjonalt og tredimensjonalt.
Barna har fått erfaringer med maling, garn, plastelina, lim, naturmateriale og mye mer. Barna inspirerer hverandre til å delta.
Vann er noe barna er veldig opptatt av og vi har blant annet hatt vannlek, blåst såpebobler, hoppet i sølevann, blandet vann og maling osv.
På tirsdager har vi musikksamling. Musikk gir mye glede og det fenger barna. Det er lett å fange barnas oppmerksomhet når lyd er med! Vi har hatt fokus på sanger med bevegelse og barna er i
gang med å bli kjent med ulike musikkinstrumenter. Barna har spilt på både rasleegg, klangstaver og rytmepinner. Musikk er alt fra rytme, tempo, lyd og klang og her får barna mange
opplevelser. Sangen «Haren med gitaren» har blitt populær hos barna.
På torsdager har vi eksperimentsamlinger. Dette syntes barna både er spennende og gøy. Da tar vi forskerbriller på og undrer oss over hvordan plastposer kan fyke til værs, eller hvordan
rosiner plutselig begynner å danse i Farris…
På veggene inne på avdelingen har vi store bilder av barna i lek som viser hvilke erfaringer og opplevelser vi har gjort oss denne måneden. Bildene henger i barnas høyde slik at de lett kan se
dem. Barna har oppsøkt bildene mye, noen ganger alene og andre ganger sammen med andre barn. Sammen har de stått og snakket og fortalt om hva de ser på bildene. På denne måten får
barna bearbeidet inntrykk og de deler tanker og erfaringer med hverandre.
Blåveisgruppa har blitt bedre kjent med hverandre og tryggere i gruppa. De snakker mer med hverandre på tvers av avdeling og oppsøker hverandre mer i lek både inne og ute. Vi starter alltid
med en samling der vi sitter på hver vår pute, synger sanger eller spiller på instrumenter. Vi har nettopp blitt kjent med Kanin og Pinnsvin og de vil komme på besøk hver uke og ta opp ulike
sosiale ferdigheter. Nå har vi snakket om følelsen glad, sett i bok, sett i speil - hvordan ser munnen vår ut når vi er glad?
Løvetanngruppa har blitt kjent med Hjerteprogrammet. Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse og alt er samlet i en koffert. Med utgangspunkt i små
hverdagshistorier om barna Mats og Mille, faste samlinger kalt hjertesamlinger og masse ideer til aktiviteter, får barna konkrete rammer og målsettinger å knytte opplevelser og erfaringer til.

Utegrupper hver tirsdag og torsdag. (Partallsuker: solsikker, oddetallsuker: løvetenner)
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 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, at leken varer i lengre perioder og at 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 bergrenset antall
figurer, ligger det mange erfaringer og mye læring i.
De har øvd 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. Ut fra 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 garn og pinner, eller mye man kan undre seg over, samtale rundt og lære om naturen gjennom bøker med gode bilder.
Forskning viser at mye utetid (dvs. mer enn 3 timer per dag) blant annet gir en bedre konsentrasjon på skolen og har positiv effekt på barns sosiale kompetanse.

Viktig info for oktober:
-

Høsten er kommet og det er på tide å ta med solkrem og sommertøy hjem  Vi er mye ute, så husk å ha rikelig med skift tilgjengelig og klær etter vær og årstid  Dette har mye å si
for barnas trivsel.
26.OKTOBER: PLANLEGGINGSDAG. BARNEHAGEN ER STENGT. Personalet skal på studietur til Reggio Emilia i Italia. Vi skal blant annet besøke Malaguzzi senteret der vi har
blitt inspirert av deres måte å jobbe med prosjekter i barnehagen på.
I uke 45 vil det være foreldresamtaler. Siden Merete har ansvar for solsikkene og Nina blåveisene, vil Merete da ha foreldresamtaler med solsikkene og halve løvetanngruppa, og Nina
for blåveisene og halve løvetanngruppa. Vi henger opp en plakat på ytterdøra når det nærmer seg, slik at dere kan skrive dere opp

Høsthilsen fra Merete, Toril, Elisabeth, Erik og Nina.

