Fødselsdager:
➢ Jens 4 år torsdag 23. september! ☺☺☺☺
➢ Lena 1 år onsdag 29. september! ☺
Smittevern/korona:
Med stor økning i smitte i Trondheim, må vi være forberedt på å gå over til gult
nivå. Men fortsatt holdes barnehagene i Trondheim på grønt. Har deltatt på
digitalt ”Koronamøte” med kommunen i dag (mandag 30.08.21). Mye snakk om
testing og hvordan hindre at smitten brer seg ytterligere. Dette er det vi
ønsker av deg som forelder:
➢ Bruk gjerne munnbind når du er inne i barnehagen og ikke kan overholde 1meters-regelen.
➢ Vask alltid hender/evt bruk sprit.
➢ Bruk minimalt med tid inne. Forbered barnet på dette. Rekker du ikke å
legge på plass klær og utstyr, gjør vi det.
➢ Varsle oss dersom noen i husstanden er hjemme med
forkjølelsessymptomer.
➢ Har du selv symptomer, må noen andre levere.
➢ Hold barnet hjemme ved forkjølelsessymptomer.
Tema/Aktiviteter/turer:
✓ Et av våre satsningsområder vil også i år være barns livsmestring og
helse, tett knyttet til psykososialt barnehagemiljø, et viktig område i
rammeplanen, og en ny § i Barnehageloven. Ny paragraf kalles ofte
”mobbelov”, og sier følgende: ”barnehagen skal ikke godta krenkelse, som
for eksempel utestengning, mobbing, vold, diskriminering og trakassering ”.
Videre at alle barn har rett på et trygt og godt psykososialt
barnehagemiljø. Sentralt står trivsel, omsorg, vennskap, lek, glede, humor,
fysisk og psykisk helse, aktivitet og hvile, sosial kompetanse og emosjoner.
Vi jobber for å forebygge, hindre og stoppe mobbing og utestengelse. Alle
skal ha venner, føle seg inkludert og godt likt av både barn og voksne.
Fokus på å være gode mot hverandre, hjelpsomme og gi omsorg. Vi knytter
også dette til hvordan vi omgås dyr, helt ned til insekter, mark, snegler og
edderkopper. Vi benytter ulike typer pedagogisk materiale, spill og
bildekort. Tilpasset barnas alder og utvikling.

✓ Høst, og naturen endrer seg. Bær, frukt, korn og grønnsaker som tema.
Knytte til matlaging. Dessverre lite å høste fra egen grønnsakhage i år. Vi
komposterer matavfall, og ungene er aktivt med.
✓ Turdag stort sett torsdager. Turene vil gå til Løvåsen. Matpakke og drikke
til alle turer. Obs! Obs!: ikke søt-pålegg på maten på turer, p.g.a. faren
for veps. Unngå også søt drikke på flaska av samme grunn, og yoghurt.
Faktisk også frukt, mens grønnsaker går bra. Vepsen tiltrekkes så snart vi
setter oss ved fruktmåltidet ute. Da har vi ungene samlet rundt bord,
lettere for oss å følge med, og jage bort vepsen, enn ute i skogen der
ungene gjerne sitter litt mere spredd på bakken. Vi ønsker jo heller ikke å
lære ungene å bli redd for veps, ser det derfor som viktig ikke å ha
matvarer som trekker vepsen til oss. Sitteunderlag er kjekt å ha i sekken.
✓ Kokkegruppe på tirsdager. Vi starter med, for ungene kjente retter, men
ønsker etterhvert å utvide repertoaret. Kom gjerne med innspill til sunne
og gode retter vi kan lage. Gjerne fra hjemplassen/landet ditt.
✓ Brannvernuke/sikkerhetsuke. Uke 38 er det Nasjonal Brannvernuke, og vi
deltar. Har brannvern og sikkerhet som tema hele uka, og gjennomfører
også en varslet brannøvelse. Vi benytter materiell fra Norsk
brannvernforening, og har vår egen brannbamse Bjørnis. Også dukkene
Eldar og Vanja hjelper oss i temaet. Bjørnis får etter tur bli med ungene
hjem. Bjørnis har sin egen sekk, som inneholder en perm der hvert
barn/familie kan skrive om brannverntiltak dere har hjemme. Mellom
hvert besøk må Bjørnis i 10 dagers karantene. Da er vi ganske sikre på at
dette er trygt i henhold til smittevern. Men har full forståelse for om
noen ikke ønsker å ta med hjem. Si i fra, så løser vi det på annen måte.
Bjørnis besøker hver familie fra mandag til torsdag, så sitter han i
karantene fram til mandag 10 dager senere.
På Brannvernforeningens side står følgende:

På grunn av koronasituasjonen og lokale restriksjoner
planlegges det ikke for Åpen brannstasjon på tradisjonelt vis i
2021.

Foreldremøte: Setter opp tirsdag 21. september, kl 19.00, så får vi se om vi kan
ha et fysisk møte, eller om vi må forsøke oss digitalt.
Foreldresamtaler: oktober
Planleggingsdager i oktober: torsdag 14. og fredag 15. oktober. Litt fram i tid,
men greit å merke seg.
Høstferie? Skolen har i tillegg til de to dagene barnehagen har stengt , høstferie
hele uke 41. Gi oss beskjed dersom noen av ”våre barn” skal ha fri denne uka.
Også evt ferie andre uker så klart. ☺

30.08.2021
Randi

Mandag
Uke
35

Tirsdag
31. august

Onsdag
1.september

varmmat
Uke
36

6.

Uke
37

13.

Uke
38

20.

14.

8.

9.

15.

16.

22.

varmmat

turdag

23.
Jens 4 år!
☺☺☺☺

Foreldremøte

varmmat

17.

turdag

21.

28.

10.

turdag

varmmat

27.

Fredag
3.

turdag

varmmat

Brannvernuke
Uke
39

7.

Torsdag
2.

29.
Lena 1år!
☺

30.

24.
brannøvelse

