
Tilbakeblikk august 2020. 

 

Vi ønsker alle nye og gamle barn velkommen tilbake til Stjernebarna. Håper alle 

har hatt en fin sommer selv om den har vært preget av Covid-19 viruset. 

Vi i Valaskjold barnehage har som nøkkelverdier at hvert barn skal bli møtt på 

sine premisser – ut fra sin måte å tenke, handle og utforske verden på. 

Barnehagehverdagen skal preges av at vi har fokus på å følge barns drømmer 

og spor. 

 

Foreldresamarbeid 

Barnehagens arbeid skal foregå i nær forståelse og samarbeid med barnets 

hjem. Barnehagen skal ut fra dette skal alltid ha barnets beste som grunnlag. 

Overgangen for barna som kom fra Sommerfuglen har foregått over lang tid 

grunnet hensyn som måtte tas med tanke på Covid-19 og som bare har vært 

positiv.  I tilvenningsprosessen til de helt nye barna, Abdigafar, Veger, 

Maximilian, Miriam og Theodor har gått veldig bra og vi gleder oss til å bli enda 

mer kjent med dere.  

 

 

Skolestarterne 

Skolestarterne har hatt en samling hvor de snakket om at nå er det de som er 

«størst» i barnehagen. De har også vært på tur sammen. Det vil mest 

sannsynlig bli at skolestarterne har tur på torsdager i en periode fremover og 

samling på tirsdager hvor de etter hvert vil begynne med Trampoline boka. 

 



 Om det blir bading på Lande skole vet vi dessverre ikke ennå. Dette avhenger 

av om det blir mulig i forhold til covid-19 og om Lande skole etter hvert har 

kapasitet til å ta oss imot med tanke på tid. 

 

Tur 

Stjernebarna har delt barnegruppen inn i små grupper som har gått på tur. At 

barna får komme ut av barnehagen, erfare og oppdage verden er med på å 

skape tur glede og nysgjerrighet rundt det som oppleves der og da. Samtidig er 

det en fin måte å tilegne seg nye relasjoner og knytte nye vennskapsbånd. 

Turene har vært til 3 ulike lekeplasser i vårt nærmiljø.  

 

Språk 

Barn tilegner seg språk ulikt i alle naturlige situasjoner sammen med andre. Det 

er derfor viktig at barna får mulighet til å få erfaringer med språket i store og 

små grupper. Vi på Stjernebarna vil legge til rette for at barn kan utvikle språket 

videre ved å ha små språkgrupper i løpet av uken. Fokuset her vil være å skape 

god og trygg relasjon mellom barn og voksne i et godt læringsmiljø samtidig 

som språk og begreper er i fokus. Det vil bli benyttet bøker, sang, ASK 

(Alternativ Supplerende Kommunikasjon) rim og regler m.m.  Boken Barnas 

første – som handler om bestevenner er blitt benyttet. 

 

 



Måltider 

Barn som kommer tidlig og ikke har spist frokost hjemme spiser medbrakt mat i 

barnehagen.  Medbrakt lunsj blir servert på tre forskjellige rom hvor barna 

sitter i mindre grupper. Det gir rom for å knytte gode relasjoner, vennskap og 

gir rom for inkludering i et felleskap i barnegruppa. Gjennom måltidene gis det 

mulighet for å tilegne seg kunnskap og mestring i et sosialt felleskap. 

 

Informasjon: 

Med tanke på Covid-19 og hvilke retningslinjer som gjelder for barnehagen vil 

dere få oppdateringer på underveis. Vi forholder oss til Helsemyndighetenes og 

Sarpsborg kommunes anbefalinger. Er det noe dere som foreldre lurer på ta 

kontakt med Stjernebarna. 

  

 

 


