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Informasjon for Marihøna september 2020 
 
Hei på dere  
 
Så er den første høst måneden kommet. Vi er fortsatt i nivå Gul (covid-19) og det er strenge 
smittevernstiltak vi må følge. Men vi starter opp på et nytt barnehageår med faste aktiviteter, 
lek og grupper – og har troen på at dette skal bli bra   
 
Satsningsområdene dette barnehageåret er: 

 Bærekraftig utvikling 

 Språk 

 VIS (vennskap, inkludering, sosial kompetanse) 
 
 
Vi fortsetter med HelART-samlinger en gang pr uke. I denne perioden har vi helART-
samlingene for barna i Gruppe Blå og Gul. Vi holder på å repetere de felles reglene vi har i 
barnehagen. Reglene vi vil introdusere i denne perioden er: 

 
o I barnehagen tar vi vare på egne og andres ting.  
 
o I barnehagen løser vi konflikter ved å prate sammen.  

 
I samlingene går vi grundig gjennom den aktuelle regelen. Vi rollespiller og lar barna sette 
egne ord på innholdet. Det er viktig at barna forstår hvorfor vi har regler og hva de betyr. Vi 
trener på, og minner hverandre på reglene i alle situasjoner/aktiviteter i barnehagen. Reglene 
er allerede godt innarbeidet i barnehagen, og vår erfaring så langt et at barna forstår hvorfor 
vi har regler. Vi sier som et av barna sa: «hadde vi ikke hatt regler hadde det blitt helt kaos 
eller bråk». Vi har symboler til reglene som henger godt synlig både inne og ute. Dette er 
ment som en påminnelse for små og store  
 
Vi starter opp med en egen ART gruppe for gruppe Rød. Denne høsten kan vi ikke 
samarbeide med Grasshoppa slik vi bruker å gjøre. Så ART-gruppa dette året består kun av 
barn fra Marihøna. Hver torsdag skal de ha samlinger på ART rommet som ligger i uthuset. 
Dette er en videreføring av helart og temaene i samlingene vil være: ulike sosiale ferdigheter, 
sinnekontroll og moralsk resonnering. 
 
Vi forsetter med sommerkoffert-samlingene. Målet med aktiviteten er at barna skal få hver 
sin dag som de kan være i sentrum i samlingen. Det er ikke alltid de forteller så mye, men å 
få sitte foran ved siden av den voksne, og gå rundt og vise frem bilder eller ting/leker de har 
samlet på, er stor stas. De barna som har vist frem kofferten, har vært med på å lage en 
egen koffert-plakat. Disse henger inne på avdelingen. Barna er veldig stolte av plakatene 
sine, og disse er grunnlaget for mange fine samtaler   
Vi mangler noen få kofferter. Målet er at vi skal bli ferdig med disse samlingene i løpet av 
denne perioden. 
 
Et av hovedmålene innen VIS, er at vi inkluderer alle, vektlegger vennskap og utvikler 
sosial kompetanse og gode relasjoner mellom mennesker (les gjerne mere om dette i 
Årsplanen vår)  
I august var målet å skape gode relasjoner og møteplasser for barna. 

 Vi har hatt fellessamlinger og samlinger i mindre grupper der tema har vært vennskap 
og relasjoner.  
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 Vi har hatt faste smågrupper og spontane grupper på små turer i nærmiljøet.  

 Vi har vekslet mellom spontanlek og frie aktiviteter til mere tilrettelagte aktiviteter inne 
og ute.  

 Vi har vært mye ute i denne perioden.  

 Vi har fellesaktiviteter ute og inne der vi danser «bli med dansen», og har hatt andre 
aktiviteter med fokus på bevegelsesglede og felles opplevelser. 

 
Vi planlegger å starte opp med vennehjelpen igjen. De eldste barna får i oppgave/ får ansvar 
for å være vennehjelp i utetiden. Dette er en oppgave som vil rullere. Vennehjelperne har et 
spesielt ansvar, sammen med oss voksne, for å se og følge med at alle har det fint. 
Oppgavene og innholdet bestemmes sammen med barna. Vennehjelperne blir utstyrt med 
grønne refleks- vester slik at de skal være lette å se.  
 

 
Som dere ser av oversikten starter vi nå opp med faste aldersinndelte 
aktiviteter/prosjekter. Tema for gruppene/prosjektene er: Bærekraftig 
utvikling. I rammeplan for barnehager kap. 1 står det: «Bærekraftig 
utvikling handler om at barna skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi 
og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på liver på jorden 
slik vi kjenner det.» det står også at «barnehagens skal bidra til at 
barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for 
fremtiden». Barns medvirkning har stort fokus i aktivitetene og 
prosjektene noe som betyr at de detaljerte planene blir laget sammen 
og underveis med barna. Mer informasjon om innholdet i 
aktivitetene/prosjektene vil dere få på arbeidsplanen for oktober og på 
foreldresamtalene som vil starte opp med etterhvert. (Les gjerne mere 
om dette temaet i Årsplanen vår) 
 
Vi har vært så heldige å få kulturskolen v/ Marita, på besøk hver onsdag formiddag frem til 
jul. Det er gruppe Gul + Per Johan og Vilmer fra gruppe Blå som starter opp. Disse vil få 
tilbudet frem til uke 41. Etter høstferien blir det resten av gruppe Blå og gruppe Rød som får 
være med. Tema på kulturskolesamlingene er vann. Det blir mye sang og bevegelse med 
bruk av kroppen som instrument. Litt bruk av rytmeinstrumenter skal det også bli. 

 
Et annet av satsnings-områdene våre er Livsmestring og helse (dette temaet kommer inn 
under bærekraftig utvikling) De barna som ikke er med på kulturskolen vil ha et opplegg ute 
med fokus på fysisk aktivitet på onsdager. De vil bla.gå på turer der de har tilrettelagte 
bevegelsesleker underveis. 
 
På grunn av strenge smitteverns hensyn er ikke barna med på å 
lage maten i barnehagen. All mat de får blir servert i porsjoner. I 
september er det vegetar med fokus på høstens grønnsaker som 
blir servert til varm lunsj. 
 
Larvik kommune er også med på et språkprosjekt: «Larvik 
Språkkommune 2019-2021» Dette er et prosjekt som skal motivere 
og bevisstgjøre barnehagene til å ha fokus på språk i hverdagen og 
i de pedagogiske aktivitetene. Vi kommer bla. til å ha lesestunder, 
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både faste og spontane, til ulike tider på dagen for barna gjennom hele perioden. Barna skal 
ha lett tilgang til mange ulike typer bøker i hverdagen. Vi kommer i oktober til å starte opp 
med noe vi kaller «månedens bok». Mere informasjon vil komme  
 
 
Førskolebarna skal være 5 dager i @pi-parken i denne perioden. Disse barna har fått egne 
skriv med hjem. 
Pi-Parken er Larvik kommunes realfagsavdeling for barnehagebarn. 
Pi-parken er et supplement til det tilbudet barna får i barnehagen sin, og avdelingen er laget 
for å gi alle barn et bredere tilbud, samt en god og solid forberedelse til veien videre etter 
barnehagen.  Med støtte og veiledning fra de voksne skal barna gjennomføre forsøker og 
forskjellige opplegg. Samarbeid og lek skal gå hånd i hånd gjennom hele dagen. 

 
 

Det ser ut som det kommer 2 studenter fra USN, Porsgrunn til oss i uke 44-46. 
Studentene skal ha 2 profesjonsdager i uke 40. Tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00 den uken 
vil de komme ut til barnehagen for å observere og bli litt kjent. Det er alltid spennende og  
lærerikt med studenter.  
 

Praktisk info: 

 Siste fredag i hver måned tømmes barnas hyller for klær. Hyllene skal vaskes og dere 
får en mulighet til å gå igjennom hva barna har av ekstra tøy i barnehagen. 
 

 Skolens høstferieuke er i år i uke 41 (5.-9.oktober). Gi gjerne beskjed til oss hvis noen 
av barna skal ha fri en eller flere dager denne uken. 
 

 
 
 

Glimt fra utelivet i barnehagen: 
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Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på. Endringer på planen kan skje. Følg også 

med på FB siden til Helgeroa barnhage. 
Hilsen fra Marihønene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogisk leder Marihøna: Hege Johansen Rød 
Mailadresse avdeling: hege.johansen.rod@larvik.kommune.no 
Mailadresse barnehagen: bjorg.odelund@larvik.kommune.no 
Barnehagens nummer: 33 17 27 90 / 98 23 11 03 
Marihønas nummer: 98 23 10 19 
Barnehagens adresse: Helgeroa barnehage, Søndersrødveien 49, 3295 Helgeroa 
Barnehagens hjemmeside: https://www.larvik.kommune.no/barnehage/helgeroa-barnehage/  
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