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Informasjon fra Loppa  
September 2020. 

               
v Hva har vi gjort i august?  
Nå har vi kommet noen uker inn i barnehageåret og vi ser at de nye barna begynner å finne 
seg godt til rette på Loppa. Det er fint å se at tryggheten til oss voksne og avdelingen er på 
plass. De «gamle» barna har vært helt strålende til å inkludere og ta vare på de «nye», både 
i lek og rutinesituasjoner som håndvask, samling og påkledning. 
 

    
 
Vi forholder oss mest innenfor barnehagens gjerder i starten av barnehageåret, men har den 
siste uka så smått begynt med tur-grupper. Da har vi enten trillet en tur, eller gått i skogen 
nedenfor barnehagen. 
 
I skogen så vi etter småkryp, noe som var veldig spennende. På denne skogturen (se 
bildene) var det spesielt gøy å lete etter meitemark, og holde den i hånda. I skogen får de 
også øvd opp sine motoriske bevegelser ved å løpe nedover stien, klatre over/under stokker, 
hoppe over steiner, balansere på stubber osv.   
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v Hva har barna vært opptatt av? 
Barna liker godt å leke i kjøkkenkroken. Der lager de mat, og dekker på bordet. Det er også 
veldig stas å lage hytte under de små bordene våre. Da finner vi et stort teppe som vi legger 
over, slik at hytta får vegger og vi skaper et rom. 
 
Bilkroken vår, som er i garderoben, er også populær. Der foregår det mye traktorkjøring og 
fantasi - jobbing.  
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Det er også veldig stas når vi finner fram perler, ansiktsmaling og plastelina. Da koser de seg 
veldig. I tillegg koser barna seg godt ute – skli, grave i sandkassa og sykle er stas.  
 

       
 

  
 

  
 

   
«Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen 
skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – 
alene og sammen med andre.» (Rammeplanen, 2017, kap. 3). 
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v Pedagogiske planer for september:  
Vi starter september måned med å ta imot to nye barn – Maren og Alfred, som vi gleder oss 
veldig til å bli bedre kjent med. Velkommen! J  
 
I september begynner vi med grupper. Barnehagens mål 2020-2021 er å ta ansvar for 
framtida gjennom bærekraftig utvikling, og på Loppa skal barna får kjennskap til natur og 
dyreliv. Ønsker dere å lese mer om barnehagens mål kan dere gå inn i årsplanen som ligger 
på hjemmesiden vår. På arbeidsplanen står det hvilken dag deres barn skal være med på 
aktivitet. Gruppene vil ha ulike temaer – her er litt info: 
 

© Insekts - gruppe: 
• Denne gruppen vil ta for seg bøkene «Den veldig travle edderkoppen», «Den 

lille larven Aldrimett» og «Den gretne marihøna» av Eric Carle. Her vil barna 
få være med på formingsaktiviteter og bli lest for, både med og uten konkreter.  

© Sommerfugl - gruppe: 
• I denne gruppen vil det være fokus på barnas bruk av sanser i bl.a. 

formingsaktiviteter, turer i nærområdet og fremvisning av sommerfuglvideo 
ved hjelp av prosjektor.  

© Eventyr – gruppe: 
• Eventyret det kommer til å handle om i denne gruppen er «Gullhår og de tre 

bjørnene». Da vil barna bli lest og dramatisert for, men de kommer også til å 
fortelle og dramatisere eventyret selv gjennom lek med figurer.  

© «Under the sea – you and me» - gruppe: 
• Dette er en gruppe som har tema «under vann», hvor de vil fokusere på 

forsøpling og dyreliv under vann. Barna vil få være med på ulike 
formingsaktiviteter, lesing, sang og musikk.  

© Tur: 
• Vi går på turer i nærområdet, der barna kan boltre seg og utforske naturens 

mysterier.  
 
 
Hel-ART/ART: 
Helgeroa barnehage er en Hel-Art barnehage, og arbeidet med Hel-Art skal bygge på 
barnehagens 3 verdier:  

• Samarbeid 
• Trygghet  
• Respekt.  

 
Ukentlig har avdelingene Hel-Art samling. Der skal barna bli kjent med måneden egenskap 
og ferdighet. Dette er for barna som er 2 år og oppover. Vi bruker også hverdagen til å gi 
barna kjennskap med månedens ferdighet. Vi voksne skal være oppmerksomme og 
observerende. Vi skal gi barna positiv oppmerksomhet – det gir en god selvfølelse og en 
opplevelse av å bli sett.  
 
Barnehagens 4 regler er:  
 

v Vi lytter når andre snakker 
v I barnehagen gjør og sier vi hyggelige ting til hverandre. 
v I barnehagen tar vi vare på egne og andres ting. 
v I barnehagen løser vi konflikter ved å snakke sammen. 
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Månedens egenskap og ferdighet: 
 
 
EGENSKAP: 
 

FERDIGHET: 

 
Trygghet 

 

 
Å følge regler 

 
 

 
 
 
v Praktisk informasjon: 
Uke 41 er det høstferie. Det vil etter hvert komme en lapp på døra – da er det fint om dere 
krysser av for om barnet skal ha fri eller ikke.  
 
Personalet på Loppa ser slik ut: 
 
Anne Marte  100% (Barnehagelærer og avdelingsleder) 
Anine   100% (Barnehagelærer) 
Jeanett 100% (Fagarbeider)  
Marie   100% (Fagarbeider)   
 
 

Vi voksne på Loppa har, i likhet med dere, barnets beste som mål. For å få til et godt 
samarbeid, og nå vårt mål er vi avhengig av god dialog og kommunikasjon med dere J  

Spør oss hvis dere lurer på noe - vi har alltid tid til en prat J 
 
 

Hilsen Jeanett, Marie, Anne Marte og Anine. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avdelingsleder, Loppa: Anne Marte Frydenlund 
Mailadresse avdeling: anne.marte.frydenlund@larvik.kommune.no 
Mailadresse barnehagen: bjorg.odelund@larvik.kommune.no  
Barnehagens nummer: 33 17 27 90 / 98 23 11 03 
Loppas nummer: 98 23 10 21 
Barnehagens adresse: Helgeroa barnehage, Søndersrødveien 49, 3295 Helgeroa 
Barnehagens hjemmeside: http://www.larvik.kommune.no/no/Globalmeny/Om-
kommunen/Organisering/Kultur-og-oppvekst/Barnehage/Helgeroa-barnehage/  


