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på Melkebarten 

August – et tilbakeblikk    

Vi er godt i gang med et nytt barnehageår. De som var de yngste i fjor, er nå noen av de 

eldste, og har vært viktige når vi har tatt imot 9 nye melkebarter. Å møte så mye nytt som når 

en begynner i barnehagen er utfordrende for både barn og dere foreldre. Men vi opplever at 

tilvenningen har gått bra, og selv om noen fremdeles kan felle noen tårer når de kommer i 

barnehagen og mamma eller pappa skal gå, er det ikke lenge før de er i god aktivitet. Vi 

kommer til å fortsette med å fokusere på tilvenning og det å bli trygge på hverandre i tiden 

fremover også. I august har vi blant annet hatt små samlinger, hvor vi har sagt «god morgen» 

til hverandre, sunget diverse barnesanger, vi har introdusert dagtavla med pictogram (små 

bilder) som viser oss hvilke aktiviteter dagen skal bestå av, og vi har brukt tegn-til-tale. Tegn-

til-tale bruker vi aktivt i samspill med barna gjennom hele dagen, og på Kidplan ligger det en 

oversikt over noen av sangene vi bruker med tegn, hvis dere har lyst til å bruke det litt 

hjemme også 😊 Vi har lekt mye, både ute og inne, og blitt kjent med omgivelsene og 

hverandre. Vi har også markert Eid med samling, samtaler, sang og god frukt. For mange av 

barna på Melkebarten handler dagene nå om å få primærbehovene dekket, slik som sult, søvn, 

stell og omsorg. Vi blir fortsatt kjent med barna og deres «dagsrytmer» og derfor har vi ikke 

kommet helt i gang med «faste» aktiviteter som forming, turer osv. Vi har heller tatt det litt i 

vårt eget tempo og sett når det har passet seg for avdelingen å gjøre disse aktivitetene. Vi ber 

om forståelse for dette og håper på å komme inn i noen litt «fastere rutiner» snart. 

 

September – tema 

På samme måte som i fjor kommer alle avdelingene i barnehagen til å 

samordne temaene for året ut fra de syv fagområdene som er beskrevet i 

rammeplanen. Fagområdene vi skal ha fokus på i september er «Kropp, 

bevegelse, mat og helse» og «Nærmiljø og samfunn». Vi kommer til å 

synge sanger om kroppen og sansene våre. Vi vektlegger at barna får 

varierte motoriske utfordringer, og at de opplever mestring. Dette kan være 

alt fra å motivere dem til ting de klarer selv (f.eks. klatre opp på stolen 

selv), lage hinderløyper inne, bevege seg til musikk og ikke minst få 

tilpassede utfordringer på tur. Vi begynner så smått å ta korte turer i nærmiljøet – til sauene, 

hestehagen, sykehjemmet, butikken og til lysløypa. Nå begynner jo også høsten å vise sine 
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trekk, så vi kommer til å øve på sangen «Høsten kommer, adjø da sommer» med tegn utover 

høsten. Ellers har vi fokus på god hygiene, som håndvask før måltid, sunn mat og koselig prat 

rundt måltidet. Gode rutiner skaper forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. Det er mange 

rutiner å sette seg inn i for våre nye melkebarter, men de tar det imponerende fort. 

Barnehagen har 10 dannelsesregler vi mener er viktige. «Vi sier hei/god morgen når vi 

kommer» og «Vi sier takk for i dag når vi går hjem», jobber vi med i september.  

 

I uke 36 er det «friluftslivets uke», hvor vi feirer norsk natur og friluft. Vi 

fortsetter med å leke og spise mye ute, og fryde oss over det flotte 

nærmiljøet vårt. Torsdag denne uken skal vi også ha et felles måltid med 

bamsene på Neglespretten på bålplassen i barnehagen. Vi gleder oss! 

 

Så litt praktisk:  

- Barnehagens åpningstid er 06:45-16:30. Frokosttiden på Melkebarten er fra 07:00-

09:00, etter dette begynner vi med dagens aktiviteter.  

- Når barnet ditt blir hentet av andre enn dere foreldre/foresatte, vil vi ha beskjed om 

dette. Det er ikke bare fordi vi vil ha full kontroll på hvem som henter, men også fordi 

vi da kan snakke med barnet i forkant om hvem som henter. Det er jo stas å bli hentet 

av besteforeldre, tante, onkel eller andre de kjenner. Vi ønsker også beskjed dersom 

barnet kommer senere i barnehagen enn 09:30, dette for at vi på best mulig måte skal 

kunne planlegge dagens aktiviteter. 

- Ellers ønsker vi oss bilder av barna og de nære personene rundt barna - foreldre, 

søsken, tanter/onkler eller andre de kjenner, og eventuelle kjæledyr. Av bildene lager 

vi «familiehjerter» som vi kan ta ned og se på og snakke om med barnet og resten av 

barnegruppa.  

- Merking av klær og skotøy. Vi føler ofte at vi bruker mye tid på å finne rette eier til 

klær, tid vi heller ville brukt med barna. Takk til alle som følger oppfordringen! Når 

det gjelder regntøy/dress må dette ha strikk til å ha under støvelen. Hvis ikke sklir 

buksa opp, og vannet kommer ned i støvlene. Når det gjelder skotøy, har vi forståelse 

for at dere kjøper noe barna kan vokse i, men det er viktig at sko eller støvel sitter på 

foten, så ha gjerne en såle og/eller tykkere sokker. 

- Vi anbefaler dere å laste ned appen «Tegnordbok» av Statped Apps (gratis). Her kan 

dere søke opp ulike ord og lære tegnene for dette ordet. Veldig nyttig 😊 
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Bursdager 

To barn har bursdag i september. Hurra! 

 

 

Viktige datoer 

• 5. september: Foreldremøte klokken 18:00. 

• 16. september: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

• 12. september: Dugnad i barnehagen klokken 17.00. 

• 27. september: Årets første fellessamling på Neglespretten, med fokus på IKT i 

barnehagen. 

• 18. oktober: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

• Uke 38: Brannvernuke. Vi skal ha en varslet brannøvelse og øver på sangen «Når det 

brenner» i forkant. 

◦ Brannvesenet og Bjørnis kommer på besøk 20. september kl. 10:00. 

• Vi ønsker beskjed dersom noen av barna skal ha fri i høstferien (uke 40) 

 

 

Hilsen oss på Melkebarten 

 

Vigdis (Fagarbeider), Nancy (Fagarbeider), Kjell Erik (i arbeidspraksis),  

Elisabeth (Pedagogisk leder), Else Britt (Pedagogisk leder) og Karla (Pedagogisk leder). 

 


