Månedsinfo september 2022
Oppsummering av augustVelkommen til et nytt barnehageår her på melkeveien! I år består barnegruppa av seks
minibarn (født i 2021) og åtte maxibarn (født i 2020). I september begynner et nytt mini barn
og da er alle 14 på plass.
Fokuset i august har vært tilvenning og tilknytning. Vi har brukt tiden til å bli kjent med
hverandre, rutiner, avdelingen og det fysiske miljøet. For å komme i gang har vi tilpasset
rutinen etter barnets behov og noen ganger har barna tilpasset behovet sitt etter rutinen på
melkeveien, spesielt soving og mat.
Vi er opptatt av å være bevisste og nære voksne som er tett på barnet og lydhøre overfor
deres signaler gjennom kroppsspråk, latter og gråt. Vi er nede på gulvet og fokuserer på å få
en god stemning og flyt i hverdagen. Bortsett fra litt gråting ved levering på morgenen, ser
det ut som at barna er klare for lek og utfordringer som kommer deres vei i løpet av dagen.
Det er en flott gjeng som har begynt å bli trygge på alle voksne på avdelingen.
Dagene har bestått av frilek, frokost, inne aktiviteter, samling, fruktmåltid, utelek, bleieskift,
lunsj, soving, frilek, bleieskift, 3-mat og frilek inne/ute.
Vi har feiret et bursdags barn denne måneden som ble 2 år. Det ble sang og rakettoppskyting
og vi fikk spise en deilig kake.

September –
Vi fortsetter med tilvenning og trygging av barna på melkeveien. Vi utforsker barnas
interesser og planlegger høstutstillingen som skal være i november. Maxibarna skal ut på tur
på mandager og minibarna skal begynne å gå på tur på onsdager. Vi setter fokuset på kunst,
kultur og kreativitet dette året og introduserer nye sanger til samlingsstundene i
hverdagssituasjoner og i lek og introdusere dem for instrumenter. Vi skal også starte med
mini og maxigrupper der vi tilpasser samling, aktiviteter og lek etter alder og interesser.
Vi starter med samlingsstund kl 0915 og frukt etter det. Maxi spiser på plassene sine i
gangen og mini inne på avdelingen.

Husk:
Vi blir veldig glade for at dere navner alt av klær, sko, støvler, smokker, matbokser, kosedyr
og vannflasker. Det gjør det så mye enklere for oss når vi skal legge ting tilbake på plass. Det
skal alltid være regntøy, støvler, sko, jakke tynn lue på plassene til barna og nok skiftetøy. Ta
gjerne en tur i skiftetøykassen og se om det trenger å fylles opp.
Til de av de barna som har vogner må dere alltid sjekke at det er: Luft i dekkene, selene er
intakte, myggnetting og regntrekk.

VIKIGE DATOER:
- Fotografering av melkeveien 9. September.
- Velkommen til foreldremøte 27. September 19.00.
Hilsen oss på melkeveien!

