
 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV AUGUST:  

Det har allerede gått en måned av det nye barnehageåret, og vi på Harelabben føler vi er 

godt i gang! Vi har brukt god tid på lek i barnegruppa nå etter ferien, for å etablere 

vennskap, tilhørighet og trygghet, - til barn, voksne, barnehagen og Furutoppen. I 

Rammeplan for barnehagen står det "barnehagens fysiske miljø skal være trygt og 
utfordrende og gi barna allsidige bevegelseserfaringer". Vi voksne ser nå at barna begynner 

å bli tryggere i lek og aktivitet, men at de fortsatt trenger oss voksne i nærheten, som 

støttespillere og heiagjeng!  

10 barn har begynt på Harelabben i august! Eilert Elias begynte i mai, og var den eneste 

som var igjen da alle tre- åringene gikk over til storbarns- avdelingene etter sommerferien. 

Det er heftig med så mange nye barn samtidig, men vi gjør det beste ut av det! Vi ser ann 

barnas behov dag for dag, og legger ingen store planer. Nærhet, trygghet og daglige 

rutiner er det vi har fokus på denne perioden. Vi venter spent på de tre siste barna som skal 

begynne hos oss; Karolina kommer 3. september, William Alexander begynner 17 

september og Lia starter 1. oktober.   

Hele tilvenningsprosessen vil ta tid med så mange nye barn, og tid har vi heldigvis mye av! 

 Barna trenger gjerne et fang, en hånd og holde i, og både trøst og litt ekstra kos de 

første ukene. Vi ønsker og håper at dere foreldre føler at vi ser deres barn, og at vi er der 

sammen med dem! I nært samarbeid med dere foreldre skal vi gjøre hverdagen til barnet 

best mulig, så gi oss beskjed om det er noe vi skal ta hensyn til i forhold til f.eks søvn eller 

mat. Har barnet sovet dårli, eller spist lite hjemme, kan det påvirke dagen deres, og dette 

trenger vi ha informasjon om! 

Alle overgangs- situasjoner kan være opprivende for de nye barna, når vi må bryte opp 

leken for å gå inn og spise, eller vi skal samles for å gå til 

eller fra Furutoppen. Vi forbereder barna på det som skal 

skje, er tett på, og snakker positivt om det som skal skje. 

Vi har "Indianerrop" som signal når vi skal samles, og 

dette har de fleste barna lært seg allerede! Men at det ikke 

alltid betyr mat, er ikke alltid så lett.. ;) 
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3.9 Karolina 1 år! 

5.9 FORELDREMØTE 

27.9 HØSTSUPPE kl 14 -16 

  

 



Furutoppen er basen vi har i skogen, den ligger like bak klubbhuset. En kort tur, men med 

muligheter for tusenvis av opplevelser og oppdagelser underveis! På Furutoppen har vi alt 

vi trenger; et stort telt (med vedovn) som vi kan spise, skifte og varme oss i, et sovetelt, en 

flott bålplass med stor gapahuk så vi kan spise i le av regn og vind, lekehus, sklie, husker, 

balanse- stokker, do – hus, «butikk», klatrenett og mye, mye mer!  Et spennende og 

utfordrende sted å være! Små barn sanser med hele kroppen, de lukter, føler og oppdager 

alt hva naturen tilbyr. De hører hakkespetten, kjenner de ruglete konglene i hånda, de 

lukter på mose, og mat og røyk fra bålet… Vi klatrer, balanserer og går i ulendt terreng, - 

hele kroppen blir brukt! På Furutoppen har både små og store gode dager! I 

Barnehageloven står det «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og 
meningsfylte opplevelser og aktiviteter» 

   

                                

Vi deler Furutoppen med Ekornstubben, den andre småbarnsavdelingen. I høst vil vi bytte 

på å være i skogen, og vi på Harelabben skal være der sammen mandager, tirsdager og 

fredager i ulike uker. Avogtil kommer det sykdom eller et møte i veien, slik at vi må gjøre 

om på planene våre, dessuten er både vi voksne, og barna, ganske impulsive og finner fort 

på noe annet moro! ;) Ukeplanen vår er derfor ganske veiledende, men med en evaluering 

av forrige uke, slik at dere foreldre skal forstå hvorfor vi noen ganger tar andre valg. 

2 åringene på Harelabben vil dette barnehageåret ha "Klubbdager" på Furutoppen sammen 

med 2 åringene på Ekornstubben. Her blir det 12 barn og 3 voksne. Vi skal finne på mye 

moro sammen! Til å begynne med skal vi bli bedre kjent, på Furutoppen og på tvers av 

avdelingene. Vi synger, forteller og dramatiserer eventyr, og tilrettelegger for 

alderstilpassede aktiviteter! 

1 åringene skal være sammen i barnehagen disse 

onsdagene og torsdagene. Til å begynne med blir 

det felles lek ute, men etter hvert skal de ha felles 

aktiviteter og samlinger her også! 



PLANER I SEPTEMBER 

I september starter vi litt forsiktig med noen planer. Fugler blir et tema vi skal jobbe mye 

med dette barnehageåret også. I garderoben har hvert barn fått bilde av sin fugl på plassen 

sin. Denne fuglen ser de også på sekken sin, og vi skal bruke de mye i samlingene våre.  

Dette er fugler vi finner i vårt nærmiljø, enten i barnehagen, i skogen eller ved fjorden. 

Barna er allerede nysgjerrige og oppmerksomme på fuglene vi ser, og vi stopper gjerne for 

å undersøke fuglekassene på vei opp til Furutoppen. På Furutoppen får fuglene skorper og 

møkkete brødbiter av oss, og det er stor stas å få være med å gi fuglene mat! 

I september skal vi også jobbe litt med farger! Vi skal male, både stort og smått, og inne 

og ute. I samlingene fremover skal vi også finne frem og benevne konkreter i ulike farger, 

samt ha noen sanger og regler knyttet til fargene.    

Alle barnehagene i Hole jobber med Psykisk førstehjelp som 

tema. På Harelabben vil vi støtte og anerkjenne barnas egne 

følelser, og hjelpe de med å sette ord på disse. På samme 

måte vil vi jobbe med "Snakke" på småbarnsavdelingen . 

Opplæringsplattformen SNAKKE er en del av regjeringens 

tiltaksplan En god barndom varer livet ut (2014-17). Den er 

utviklet av RVTS (regionssenter for vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging)  nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. 

Personalet skal på flere kurs om dette i høst, så dette vil dere få vite mer om! 

Harelabben inviterer foreldre og søsken til Høstsuppe på 

Furutoppen torsdag 27.september. Vi skal bake, pynte, 

skrelle, kutte og smake, - for forberedelsene til en slik fest 

må tas alvorlig! Vi vil selvsagt gjerne vise dere den fine 

plassen vår, men også hvordan barna bruker skogen som 

område for lek og læring! Velkommen! 

  

Vi sees vel på Foreldremøtet onsdag 5. september? Velkommen! 

Vi gleder oss til en aktiv måned på Harelabben! 

 

September – hilsen fra 

Vvi, Heideh, Koko og Hege 


