
OPPSUMMERING AV AUGUST ALVESTUA 2019 

Forrige måned Fagområdene  

 
En veldig rolig start på barnehageåret hos 
oss, med bare 6 barn i august. Jakob har 
startet hos oss, og kommet fint inn i 
gjengen.  
Vi har hatt god tid til å øve inn rutiner. Alle 
er veldig flinke til å sette seg på gulvet og 
prøve å ta av seg egne sko når vi skal inn. 
Sette de på riktig sted i skohylla er heller 
ingen problem, så dette kan dere fint øve på 
hjemme også, når dere har tid. De eldste går 
også på badet og vasker hendene før mat, 
her må de vente på tur, så mye læring i 
denne situasjonen.  
Vi har kommet i gang med grupper på 
mandagene også. 2-åringene er sammen på 
Trollkroken, og 1-åringene skal etter hvert 
ha egne aktiviteter, men foreløpig er vi så få, 
at vi har vært sammen med 2-åringene. 

Kommunikasjon språk og tekst: Vi øver på litt nye sanger 
og rutiner i samlingsstund, noe som går veldig bra. 
Navnsangen vi synger er: 'Hei, hei, hei jeg heter Christine, 
Hei, hei, hei, hva heter du?' Mange er opptatt av denne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psykologisk førstehjelp 

 
Vi har hengt opp Steg for steg bilder av ei jente 
som er lei seg, og en gutt som er glad på 
avdelingen. Flere har vært opptatt av disse, og 
lager 'lei seg' fjes og 'glad' fjes når de ser på de.  
Vi prøver også å stoppe opp i situasjoner hvor 
noen blir lei seg, eller noen gjør noe fint mot 
andre, og setter ord på det som skjer.  
 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og  helse: Vi øver mye på hvordan vi 
sitter rundt matbordet, at vi spiser opp maten vår før vi får 
ny, og ikke tømmer ut melk fordi det er gøy. Nora og Zofia 
sitter på det lille bordet uten tripp-trapp stoler nå. 
 

Kunst, kultur og kreativitet: Vi har byttet ut litt leker og 
møbler, og prøver å lage lekemiljøer som interesserer 
barna. De har også vært med og malt litt, så vi har fått opp 
litt kunst på veggene. 

Natur, miljø og teknologi: Vi har vært masse ute, fått ny 
sand i sandkassa, som gir mye god lek. Maur, frosk og veps 
er fortsatt interessant, og vi kikker stadig ned i kumlokket 
hvor froskene sitter. 

Etikk, religion og filosofi: En rolig start har vært positivt, og 
ungene har funnet sin plass. Testingen av grenser har 
startet, og dette jobber vi med hele tiden.  

Nærmiljø og samfunn: Vi har vært på en del trilleturer 
allerede. Vi har gått til hinderløypa og på lekeplassen på 
feltet her på Moen. Vi har koset oss på begge steder. 
Lunchen har vi spist i barnehagen.  
 

Antall, rom og form: Vi teller mye, både barn, bilder av 
barn, fingre, tær i samlingen. Form og farge er flere også 
opptatt av.  
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Viktig informasjon:  

Vi minner om at dere må merke nye, fine sko/klær og tepper til vognene, det hender vi 

går litt i surr sånn i starten  


