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Informasjon fra Grasshoppa august 2020.  
 
Hei alle sammen! 
Vi på Grasshoppa gleder oss til å starte på et nytt og spennende 
barnehageår, selv om denne høsten bli noe annerledes enn tidligere i 
forhold til smittevern og korona. (Henviser til tidligere sendt mail fra 
Bjørg, angående korona og oppstart).   
Det har vært veldig koselig og fint å se dere igjen, og vi 
ønsker alle både «gamle» og nye barn velkommen til 
Grasshoppa!  
 
 På avdelingen er vi totalt 19 barn, og det har begynt 8 nye barn. 
Solveig og Vera fra Loppa, og fra Humla er det Vilja, Tage, Oda, 
Jesper, Nikoline. Vi har også fått en helt ny gutt, som heter Emrik.  
 For august blir tema vennskap og trygghet, og vi bruker god tid på 
tilvenning. Spesielt for de barna som akkurat har begynt på 
Grasshoppa er det viktig at de blir godt kjent, og at de føler seg trygge. 
Vi ser at barna er veldig opptatt av å se hverandre igjen etter ferien, og 
gjensynsgleden er stor. 
 
Lek og aktiviteter på avdelingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://laregaderaverde.blogspot.com/2013/04/al-rico-sol.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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I samlingsstundene fremover er det sommerkoffertene som skal presenteres. Her får barna 
hver sin samling, hvor de viser og forteller fra kofferten sin. Etterpå lager vi en plakat av det 
de har samlet i kofferten, og plakaten henges opp på avdelingen. Barna synes det er veldig 
stas å få sin egen plakat, og de viser stolthet og glede når de forteller fra sine 
sommeropplevelser. 
Barna vil også etter hvert bli delt inn i prosjektgrupper og andre smågrupper, der vi skal 
jobbe videre med bærekraftig utvikling. Vi forsetter også med språkprosjektet med ulike 
lese/språkaktiviteter, så det er mye spennende som skal skje utover høsten.  
 
Annenhver onsdag blir det varmlunsj, og for august måned er tema valgfritt med fokus på 
mange gode smaker. Vi ønsker et måltid der det tas hensyn til kortreist mat, mat for 
årstidene og mat der barna deltar i tillaging. Vi prøver å lage maten «fra bunnen av» så langt 
det lar seg gjøre. I barnehagen opplever barna gode smaker, variert kost, og vi har glede og 
småprat rundt måltidene. For september måned er tema vegetarmat.  
 
ART grupper for førskolebarna starter opp i september, og det kommer et eget infobrev før 
oppstarten. Her pleier vi vanligvis å samarbeide med Marihøna, men denne høsten blir det 
bare for førskolebarna på Grasshoppa (rød gruppe) sammen.    
 
For at barna skal få det mer oversiktlig og forutsigbart deler vi barna inn i grupper med 
fargenavn på, og hvert alderstrinn har sin egen farge.  
 
Rød-gruppe: (førskolebarna) Nikolay, Ingrid, Amalie, Theodor. 
 
Blå- gruppe: Samuel, Mathea, Matheo, Emil, Oda Irene, Oda Susannah, Maja, Jesper, Vilja, 
Tage, Oda, Nikoline.  
 
Gul-Gruppe: Vera, Solveig, Emrik. 
 
 
 Vi starter nå også opp igjen med Hel- ART, som vi jobber med gjennom hele året. Her 
fremheves barns positive handlinger, vi snakker om det å ha omsorg for hverandre, og vi 
trener på sosiale ferdigheter.  
For august og september måned jobber vi med reglene våre, og de to første er:  

 Vi lytter når andre snakker.  

 I barnehagen gjør og sier vi hyggelige ting til hverandre. 
Månedens egenskap er: Trygghet. 

 I hel- ART samlingen presenterer vi ferdigheten, og vi snakker om hva lytte betyr. For at 
barna letter skal forstå det å lytte bruker vi konkreter, vi kan lese fra ei bok, vi har rollespill 
der både voksne og barna selv er med, og vi har lytteleker der barna selv får være med på å 
trene på det å lytte.  
 
 
 
Personalet på Grasshoppa: 

 Yvonne Knipmeijer, pedagog i 60 %. (Mandag, tirsdag og onsdag).   

 Nina Werner, fagarbeider 100%. 

 Berit Holhjem assistent, 90% (fri annenhver mandag) 

 Jørgen Hansen, fagarbeider, 90 % (fri annenhver mandag) 

 Mona-Beth Solum Nedal, pedagogisk leder, 100 % 

 
 



Helgeroa barnehage Side 3 06.08.2020 

 

 Praktisk informasjon:  

Utover høsten kan det jo bli noen våte dager, så det er veldig fint om dere har litt skiftetøy til 

barna.  NB! Viktig å sette navn på klær og støvler/sko. 

   
Vil gjøre oppmerksom på at det kan bli noen forandringer på arbeidsplanen i løpet av august, 
men hvis dere lurer på noe er det bare å spørre oss.  
 
Vennlig hilsen Yvonne, Jørgen, Berit, Nina og Mona-Beth S Nedal 

 

 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogisk leder Grasshoppa: Mona-Beth Solum Nedal 
Mailadresse avdeling: mona.beth.solum.nedal@larvik.kommune.no 
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