
 

 

 

 

 

 

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 finne sin plass i gruppa. De 

er tryggere i lek og aktivitet, de bruker hele barnehageområdet 

og Furutoppen til lek og utforsking. Noen utforsker alene, 

noen vil ha med en voksen eller være sammen med flere barn. 

Trygge voksne er i nærheten, - støtter, oppmuntrer, bekrefter 

og hjelper! Et fang, en hånd å holde i og en klem for å dele 

glede eller trøst. To nye barn har begynt på Harelabben i august, 

Olav og Charlotte. De har blitt tatt godt imot, og er allerede inkludert i den fine gruppa 

vår! I september begynner Edvard, mens Oliwier kommer først i oktober.  

 

Vi på Harelabben har hatt rolige og gode dager i august. Hensynet til 

barna har gjort at vi har lagt det aller meste av planer tilside for å gi 

barn og voksne tid. Tid til å være sammen i lek, tid til sang og prat, 

tid til kos på fanget. Fine dager har vi tilbragt i skogen, vi har klatret, 

sunget, lekt og lagd god mat sammen. Vi har vært på fotballbanen 

for å løpe, leke med ball, rulle i gresset og leke i mål- «husene». 

Båten vår «Gjedda» har 

tatt oss med både til 

Sundvollenstranda, Rørvik camping, 

Snekkerstu- vika og på sightseeing i både 

Steinsfjorden og Tyrifjorden. Svaner, ender, 

øyenstikkere, sauer og kuer er observer på 

turene. 

 

Månedsbrev for 

Harelabben       

September 2019 

VIKTIGE DATOER I SEPTEMBER: 

3.9  – Karolina 2 år! 

5.9 - Foreldremøte 

16.9 - Velkommen Edvard! 

26.9  - Høstsuppe på Furutoppen 

 

 

 



Tid, tilstedeværelse og tilgjengelighet er viktige begreper som vi i Naturbarnehagen ønsker 
å jobbe utifra. Vi ønsker å skape ro, trygghet og en nær relasjon til barna, - gjennom felles 
lek og aktivitet.  

Barn er helt avhengig av å knytte gode relasjoner med de voksne rundt seg for å kunne 

utvikle seg og lære. I tillegg er det med på å gjøre barna trygge slik at de utvikler et godt 

selvbilde. Måten vi voksne kommuniserer med barna og forholder oss til dem på, er med 

på å bidra til barna får tro på at de er verdt noe. Barna trenger å bli sett og bekreftet for 

den de er, flere ganger hver dag! 

Hverdagsaktivitetene i barnehagen skaper rom for å være sammen uten 

at det ligger noen planlagte aktiviteter bak. De voksne inviterer barna 

med på aktiviteter de allikevel skal gjøre. Vi ser allerede hvor stolte 

barna er over at de får lov til å hjelpe til, de bidrar på sin måte. Om det 

er søppeltømming, å finne frem og pakke tralla eller vaske bordet etter 

måltidene, er barna engasjerte, lærevillige, og positive! Disse 

situasjonene skaaper tid og rom for gode samtaler, refleksjon og 

undring. Barna får mange gode tilbakemeldinger på aktiviteten, - «jeg 

kan!» 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANER FOR SEPTEMBER 

Husmannspedagogikk:  

Alle hverdagsaktiviteter brukes i det pedagogiske arbeidet med barna, - barn og voksne 

jobber, erfarer, sanser og bidrar sammen! 

Den gode samtalen, alle naturlige situasjoner brukes for å øve begreper og fremme 

språkutviklingen 

Barna skal gjennom årstidsbaserte aktiviteter lære å bruke og ta vare på naturen, - 

sammen skaper vi en bærekraftig utvikling! 

 



I hele september skal vi jobbe med temaet «Høstsuppe». Høstsuppe er et arrangement for 

foreldre og søsken, der vi inviterer dere til å komme til Furutoppen en ettermiddag, for 

lek, sosialt samvær og - for å spise nettopp suppe! Hold av torsdag 26.september, - 

invitasjon kommer snart!  

Barna skal få være delaktige, og med på hele prosessen. I 

små grupper, sammen med en voksen, skal barna få erfare, 

sanse, og øve på ord og begreper. Først skal vi bli kjent 

med grønnsakene. Vi skal høste grønnsaker på jordet, vi 

skal kjøpe grønnsaker i butikken, vaske de, skrelle de. 

Smake på de ulike grønnsakene. Vi skal barna få smake 

grønnsakene i ulike former og konsistenser, for eksempel 

raspet, og delt gulrot, rå og kokt. Sammen må vi bake litt før arrangementet, vi skal lage 

invitasjoner, pynte og dekke på i skogen før vi får besøk. 

Gjennom hele denne prosessen mener vi barna får en større forståelse og et eieforhold til 

selve arrangementet. Barna inviterer til Høstsuppe! Velkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en flott september måned! 

Hilsen fra Katherine, Koko, Heideh og Hege 

  

Hverdagsmagi på Furutoppen: 

Hele våren og forsommeren har de observert de 

store tre- åringene i klatrestativet. Få har turt å prøve 

selv. Nå nærmer de seg, sammen. Det er vanskelig å 

komme over kanten, å finne balansen når man skal 

over med beina.. En tøff to- åringen knekker koden! 

Stolt og glad klatrer hun tilbake for å hjelpe vennene 

sine, - «Hold hånda mi!» 


