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Informasjon fra Sommerfuglen august 2020 

 
Velkommen til et nytt barnehageår på Sommerfuglen! 
August er her, og vi er i gang med oppstart av et nytt år. 3 av de eldste barna 

har nå begynt på stor avdeling, og det er tid for å ta imot nye sommerfugler 

denne måneden. I oppstarten er det viktig å skape gode og trygge rammer for 

både nye og gamle barn. Vi har fokus på lek og å bli kjent med hverandre. Dagene 

skal være forutsigbare og trygge for barna! 

 

I lys av tilvenningen og oppstart for nye og gamle sommerfugler, har vi tenkt at 

barna kan være med å lage hvert sitt hus med bilder av familiemedlemmer og 

eventuelt kjæledyr som er viktige for barnet. Disse husene laminerer vi og 

henger opp i barnas høyde, slik at vi til enhver tid kan ta disse fram når barna 

ønsker det. Så da ønsker vi gjerne at dere foreldre/foresatte tar med noen 

bilder i løpet av august/september.  
 

Uke 32 startet Colin, Amalie, Klara og Ella opp på Sommerfuglen, og uke 33 

starter Adrian. Vi gleder oss til å bli kjent med dere!  

 

I begynnelsen av august står dagene åpne, og vi gjør hyggelig ting sammen. Vi 

leker, både inne og ute, har samlingsstunder, gjør ulike formingsaktiviteter og 

bruker god tid på å bli kjent og trygge på barnehagen og hverandre. Det er godt 

for både nye og gamle barn!  Mot slutten av august flytter Filip tilbake til Polen, 

det blir trist å ta farvel med Filip og vi kommer til å savne ham. 

Utover i august lager vi grupper med fargekoder, og barnegruppa i høst vil etter 

oppstart se slik ut: 

 

Gul-gruppe:  (Filip), Colin og Isaac (2017-2018). 

Grønn-gruppe: Oskar, Anja, Klara og Ella (2018). 

Turkis-gruppe: Sofie, Henrik, Amalie og Adrian (2019). 

 

Vi vil lage et pedagogisk opplegg som er tilpasset de ulike aldersgruppene, og 

satsningsområder i høst er bærekraftig utvikling og språkstimulering. 

Mer informasjon om planer for høsten, prosjekter, aktiviteter osv. vil komme på 

neste periodeplan.  
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11. august feirer vi Filip som blir 3 år, HURRA! Når vi har bursdag på avdelingen, 

lager vi krone til barnet og vi har bursdagssamling. Bursdagsbarnet kan da velge 

mellom fruktsalat eller vafler som vil bli servert til lunsj. Vi gleder oss til å feire 

Filip! 

 

HelART/ART: 

  
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av 

empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit 

til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, 

respektert og få den hjelp og støtte de har behov for». 
Rammeplanen, 2017, s.  

 

 

 

I august/september legger vi vekt på å gjøre barna kjent med reglene våre: 

 

1. Vi lytter når andre snakker 

2. I barnehagen gjør og sier vi hyggelige ting til hverandre  

3. I barnehagen tar vi vare på egne og andres ting 

4. I barnehagen løser vi konflikter ved å prate sammen 

 

 «Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt 

fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å 

mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres 

behov»  

Rammeplanen, 2017, s. 

 

Praktisk informasjon: 

 
 Pga. korona-situasjonen vil åpningstidene i barnehagen fortsatt være 7.30-

16.30. Barnehageåret starter på gult-nivå, det vil si at hele avdelingen er en 

Månedens egenskap: Månedens ferdighet: 

 

 

TRYGGHET 

 

 

Å FØLGE REGLER 
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kohort, og vi følger smittevernsreglene FHI og utdanningsdirektoratet har 

gitt oss til enhver tid. Ytterligere informasjon om korona har Bjørg sendt ut 

på mail.  

Nye barn på tilvenning kan levers og hentes i garderoben en periode nå i 

oppstartsfasen, mens «gamle» sommerfugler levers og hentes ved ytterdøren 

til Sommerfuglen. 

 
 Vi deler fellesrom med Loppa, og pga. koronaen har vi nå faste uker som vi 

benytter oss av fellesrommet. Vi har fellesrommet i oddetallsuker, og da 

legger vi ulike aktiviteter og grupper dit. 

 

 Vi starter opp igjen med varmmat en dag i uka.  

Hver måned har et tema, og i august er det valgfritt med mange ulike gode 

smaker. 

 

 Ha med klær etter vær. 

 

 Husk å ta med skiftetøy, vi er ute i all slags vær😊 

 

 Ta med solkrem. Solen er fortsatt varm i august, så vi oppfordrer til å smøre 

barna med solkrem før de kommer i barnehagen, så ettersmører vi. 

 

 

Husk planleggingsdag 21/8 Da er barnehagen stengt 

 

 

Er det noe dere lurer på er det bare å spørre oss! 

Vi gleder oss til et nytt og spennende år! 

 

 

Hilsen Marianne, Gry, Martine, Beate, Martin og 

Heidi. 
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Pedagogisk leder Sommerfuglen: Heidi Brudal Uglum 
Mailadresse avdeling: heidi.brudal.uglum@larvik.kommune.no 
Mailadresse barnehagen: bjorg.odelund@larvik.kommune.no 
Barnehagens nummer: 33 17 27 90 / 98 23 11 03 
Sommerfuglen nummer: 98 23 10 20 
Barnehagens adresse: Helgeroa barnehage, Søndersrødveien 49, 3295 Helgeroa 

Barnehagens hjemmeside:  https://www.larvik.kommune.no/barnehage/helgeroa-barnehage/ 
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