AUGUST 2017 på PINGVINEN
Tema: Bli kjent – Vi bruker den første tiden av barnehageåret til å bli godt kjent med nye
barn og voksne. Alle skal bli trygge på hverandre og på rutinene på Pingvinen og i resten av
barnehagen.
Det er fortsatt litt feriemodus, og barnegruppa er ikke fulltallig ennå. Vi starter
allikevel opp med faste rutiner ganske fort, da vi vet at det gir trygge barn. Med
faste rutiner mener vi at vi følger dagsrytmen og hjelper barna å bli kjent med
hvordan ting gjøres på Pingvinen, bl.a. at vi ønsker at barna skal lære å rydde opp
etter en lek før de begynner med noe nytt.
DAGSRYTMEN
Frokost på Arken (kjøkkenet) frem til 8:30 (de må starte og spise innen 8:15).
De tre store basene er felles på Sjiraffen/Regnbuen om morgenen. Når det er
flere ansatte på jobb blir de andre rommene åpnet etter behov.
09:30 har vi ryddet og spiser en gulrotbit når vi setter oss til samling. I denne
samlingen går vi gjennom ”Dagen vår”. De dagene det står spesielle samlinger, vil
vi ha disse rett etterpå, helst i små grupper. Når vi ikke har spesielle samlinger
blir det aktiviteter i plenum eller gruppe.
Lunsj spiser vi ca 11:00, før vi går ut. Kl. 14:30 spiser vi et mellommåltid med ½
brødskive og frukt (inne eller ute). Tiden etter fruktmåltidet er det tid for
frilek. Det blir færre ansatte på jobb, og barn begynner å bli hentet. Til vanlig
har vi derfor ikke noen store felles aktiviteter på ettermiddagen. Barna må
rydde før de går hjem fra barnehagen, hjelp dem og oss å huske på det. Når vi
er ute rydder barna antall leker etter hvor mange år de er. Inne må de rydde
den leken de holder på med (evt. litt av lekene, hvis flere leker med det samme).
Vi synger bordvers og takkevers i forbindelse med lunsj og fruktmåltidet. I
august bruker vi ”O, du som metter liten fugl, velsign vår mat og Gud! Amen” før
maten og ”For helse, glede, daglig brød, vi takker deg, o, Gud! Amen” (samme
melodi).
Hvis barnet er sykt, skal ha fri eller blir levert etter kl. 10:00, ber vi dere ringe
oss, eller sende en SMS, om det. Gi også beskjed dersom noen andre enn de
vanlige skal hente barnet en dag.
Dere MÅ gi beskjed til en ansatt (snakke med, ikke bare se de ansatte) når
barnet blir levert og hentet. Dette er p.g.a. sikkerhet.
Følg godt med på månedsplanen, slik at dere ser når det er turer eller om det
skal skje noe utenom det vanlige.
Planleggingsdager denne høsten: fredag 25. august og fredag 24. november.
Barnehagen er stengt disse dagene.

AUGUST 2017 på PINGVINEN
Tema: Bli kjent – Vi bruker den første tiden av barnehageåret til å bli godt kjent med nye
barn og voksne. Alle skal bli trygge på hverandre og på rutinene på Pingvinen og i resten av
barnehagen.
PARKERINGSPLASSEN
Vi ber dere alle vise STOR aktsomhet på parkeringsplassen, både når dere
kjører og når dere går. Kjør sakte og vær forsiktig. Vi anbefaler dere å rygge
inn på den parkeringsplassen dere skal ha når dere kommer. Kjør i LAV FART, og
vær obs på små barn som kan ferdes der du har tenkt å parkere. Hold barnet
ditt i hånden når dere er på parkeringsplassen. Vi har også en gå-trase langs
gjerdet – bruk denne.
Ingen foreldre har lov til å parkere på parkeringsplassen på baksiden av
barnehagen, i Plommeveien. Denne er kun for ansatte. Feilparkering kan føre til
borttauing.
TEMA ”BLI KJENT”
Vi ønsker å bli godt kjent med hvert barn og deres familie. For å jobbe med dette
temaet, ønsker vi at dere foreldre tar med bilder av de som bor i huset sammen med
barnet (også husdyr). Skriv navn til personer og dyr under/ bak på bildene. Bildene
bruker vi så i ”Hei, her er jeg”-samlinger. De ansatte presenteres på samme måte. Etter
samling blir bildene limt på kartong, vi laminerer arkene og lager bok til Pingvinen.
Tema som blir gjennomgående for hele året er ”EVENTYR”. Vi starter med å presentere
og dramatisere/ leke noen av de enkle eventyrene som de fleste barn kjenner (”Bukkene
Bruse og ”Gullhår og de tre bjørnene”). Vi kommer til å jobbe prosjektrettet med
eventyr etter hvert. Det vil vi gjøre på den måten at vi velger ut eventyr som
presenteres for barna, og så vil barnas respons på dette vise oss hva vi gjør videre med
eventyret, og hvor lenge vi holder på med det. Dette er en god måte å jobbe på, og
barns medvirkning står i sentrum. På månedsplanen vil det stå hvilke eventyr vi tenker å
presentere for barna.
Vi har også bibelsamlinger, hvor vi formidler fortellinger fra bibelen. I hovedsak vil hver
fortelling bli presentert to ganger. Vi starter med skapelsen.
På ”Ha-med-dag” (fredager) kan barna ha med seg egne leker hjemmefra. Denne kan
barna bruke i frileken, og det er en fin anledning til å øve på og dele. Dersom det blir
vanskelig å dele leken med de andre barna, kan vi inngå spesielle avtaler med barnet, slik
at det klarer å dele, eller barnet legger bort leken sin.
Det er en fordel om leken kan brukes både ute og inne, men ikke noe krav. Vi tillater
ikke våpenleker og leker med høy lyd.
Utover ”Ha-med-dag” ber vi dere om å la egne leker bli igjen hjemme. Kosedyr eller
lignende som trengs for trygghet og til hvilestund er selvsagt greit å ha med hver dag.
Også disse tingene vil bli lagt på barnas plass når de ikke trengs 

AUGUST 2017 på PINGVINEN
Tema: Bli kjent – Vi bruker den første tiden av barnehageåret til å bli godt kjent med nye
barn og voksne. Alle skal bli trygge på hverandre og på rutinene på Pingvinen og i resten av
barnehagen.
TURDAG
Vi har en fast utedag/ turdag i uka, og alle må ha med seg sekk. Hvis barna blir levert
etter 9:30 ønsker vi at de har på turklær.
Her kommer en huskeliste over hva som skal være med i ryggsekken:
 En sunn niste, gjerne med litt frukt/ grønnsaker til å avslutte måltidet med.
Yoghurt egner seg ikke på tur, da det lett blir mye klin.
 Drikkeflaske med vann! Hvis dere ønsker å sende med annen drikke er det greit,
men kun som tillegg til vannet.
 Sitteunderlag
 Bleie/ skift (hvis det er aktuelt)
Pass ellers på at ditt barn har alt det trenger, av klær og utstyr, til en aktiv dag,
uansett vær og eventuelle uhell… Vi har begrenset med lånetøy. Trenger du tips til hva
som trengs av klær og utstyr, så er det bare å spørre.
Vi setter STOR pris på at dere navner klær og utstyr!
BURSDAGSFEIRING
Vi henger opp flagg og bilde av barnet som har bursdag, og feirer bursdagene til barna i
forbindelse med lunsj eller fruktmåltidet. Da har vi en bursdagssamling med fokus på
bursdagsbarnet og vi spiser en liten pinneis. Barna får velge mellom saftis og sjokoladeis.
Dere foreldre trenger ikke å huske på noe spesielt i forbindelse med feiringen i
barnehagen.
Dersom dere ønsker å invitere barn fra barnehagen i barnebursdag, så har vi egne
retningslinjer for det. Disse fines på hjemmesiden.
Ønsker dere kontakt med oss på Pingvinen, utover den daglige kontakten, så er dette veien
å gå:
Tlf.nr til Pingvinen:
458 39 504
Mail:
pingvinen@noahs-ark.no
For å minske miljøbelastningen ved bruk av papir, ønsker vi å sende månedsplan og –brev
på mail, ikke dele ut papirutgave. Hvis noen allikevel ønsker papirutgave, gi oss beskjed

Vi ønsker dere alle velkommen til et nytt, spennende år på Pingvinen!
Hilsen fra oss alle på Pingvinen
Zeth, Sandra, Monica og Nina

