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Informasjon fra Sommerfuglen september 2020 

 

Hei alle sammen! 

Nå er vi godt i gang med det nye barnehageåret og vi har en 

kjempefin barnegruppe på Sommerfuglen! I august har vi 

fokusert på tilvenningen, vi har tatt oss god tid til å bli kjent 

med alle barna, deres uttrykk og væremåter. Under 

tilvenningen er trygghet og omsorg nøkkelord, og vi setter av 

mye tid til nettopp dette. Barnegruppa har begynt å bli kjent 

med hverandre, og nye vennskap er i ferd med å blomstre.  

Vi har vært heldige med været, så vi har vært mye ute i 

august. Når vi er inne på avdeling har barna utforsket hva som 

er av lekemateriell. Noe er kjent, og noe er nytt. 

 

 

 

 

 

 

Vi har også øvd på 

finmotorikken med 

snekkerbrett og 

perler. 
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Mot slutten av august tok vi farvel med Filip som har flytta. Det var veldig trist 

å si ha det, og han vil bli savnet. Men i løpet av september er vi så heldige å få en 

ny Sommerfugl. Han heter Oscar Emil og han har akkurat fylt 3 år. Vi gleder oss 

til å bli kjent med han!  

 

Som nevnt tidligere er satsningsområdene i Helgeroa barnehage bærekraftig 

utvikling og språkstimulering, og dette jobber vi også med inne på 

Sommerfuglen. 

Innenfor bærekraftig utvikling skal vi se på temaet «Livet på land». 

Vi vil da gå på turer for å bli kjent med nærmiljøet vårt. På turene våre er vi 

nysgjerrige og undrende på hva som fins og lever i området rundt barnehagen. Vi 

vil ta utgangspunkt i ulike insekt som fenger barnas interesser og ta med dette 

inn i de forskjellige prosjektene 

Bærekraftig utvikling tar vi også med inn i språkprosjektet. Utover i høst jobber 

vi med «Lille larven aldri mett» av Eric Carle, og vi vil også ha ulike prosjekter 

ut ifra denne boka.  

 

Vi har nå så vidt begynt med grupper, og dette vil for alvor komme ordentlig i 

gang i september. Noen forandringer har vi gjort på arbeidsplanen. 

 

Mandag og fredag har vi satt av til å skape gode leseopplevelser i 

samlingsstunden, da vil hovedboken være «Lille larven Aldrimett».  

Vi vil selvfølgelig lese utover samlingsstundene også 

 

 

Tirsdager vil Beate fortsatt ha turgruppe. 

Her utforsker de nærmiljøet, og gruppa er 

allerede godt i gang med å se på ulike 

insekter og forskjellige fugler som lever i 

skogen. De har til og med funnet bjørnebær.  

Det er mange flotte skatter i skogen bak 

barnehagen. 
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Grønn og turkis gruppe er på tur annen hver torsdag, her legges det også vekt på 

«livet på land» og vi ser og grubler over hva vi finner. Barna vil også få oppleve å 

være ute i all slags vær og få kjennskap til de ulike årstidene.  
 

«Barnehagen skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke 

naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring … Barnehagen skal også 

bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som 

fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider»  
Rammeplanen, 2017, s. 52 

 

 

 

 

Vi er så heldige å ha kulturskolen nå i høst. Kulturskolen kommer hver onsdag fra 

9.30-10.00, her blir det musikk, instrumenter og dans. Dette syns både barn og 

voksne er kjempegøy!  

 

Gul-gruppe skal i gang med et prosjekt som heter «Meg selv». Psykisk helse er 

også en del av bærekraftig utvikling. Her vil vi blant annet utforske hva vi kan, 

hvordan vi ser ut og hvem er vi. Vi vil blant annet bruke forskerommet, her har vi 

muligheten til å se på skjelettet, samt modeller av øyne og ører. Vi skal også lese 

aktuelle bøker innenfor temaet, male og være kreative.  

 

Grønn og turkis gruppe skal også ha prosjekter innenfor satsningsområdene. 

Ulike opplevelser og oppdagelser på tur, tar vi også med oss inn i de forskjellige 

prosjektene. Gjennom blant annet fagområdet kunst, kultur og kreativitet skal 

barna; 

 

«Ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og 

estetiske uttrykksformer. De tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og 

skaperglede. De får også bearbeidet inntrykk og følelser i møte med kunst, 

kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne» 
Rammeplanen, 2017, s. 51 
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Vi er i gang med prosjektet om «Lille Larven 

Aldrimett», og vi har begynt å male Aldrimett. Vi 

prøver ut nye teknikker, og har i første omgang 

brukt ballong som redskap. Det var spennende og 

litt rart å bruke ballong, men veldig moro! 

Vi kommer også til å bruke gjenbruksmaterialer 

inn i prosjektene, da vil vi få kombinert begge 

satsningsområdene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HelArt 

 

 

«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut 

ulike samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, 

håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser» 

Rammeplanen, 2017, s. 11 

 

HelArt i september har de samme egenskapene og ferdighetene som i august. 

Vi har akkurat begynt med HelArt-samlinger, og dette var spennende. Her får 

barna høre om reglene våre, de øver seg på å sitte stille på stolen og å lytte. 

Månedens egenskap: Månedens ferdighet: 

 

 

TRYGGHET 

 

 

Å FØLGE REGLER 
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For å formidle hva de ulike egenskapene og ferdighetene betyr, benytter vi oss 

av rollespill og bøker. Gjennom rollespill blir temaene visualisert og lettere å 

forstå. 

 

Praktisk informasjon: 

 
 Vi er fortsatt på gult-nivå og åpningstidene i barnehagen vil være 7.30-

16.30. Vi følger smittevernsreglene FHI og utdanningsdirektoratet har  

gitt oss til enhver tid. 

 

 Sommerfuglen får besøk av kulturskolen dette høsthalvåret, og er hos oss 

fra ca. fra 9.30-10.00 på onsdager 

 

 Annen hver fredag har vi varmlunsj. Temaet for september er vegetar 

med høstens grønnsaker, det gleder vi oss til! 

 

 Vi går inn i en høstmåned med varierende temperaturer, så ta gjerne med 

en tynn lue/pannebånd og tynn parkdress. 

 

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

 

 

 

Vi gleder oss til begivenhetsrik og morsom måned! 

 

 

Hilsen Marianne, Gry, Martine, Beate, Martin og Heidi. 

 

 

 

 

 

 
 

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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