
VELKOMMEN TIL 
BARNEHAGEÅRET 2021/2022

Dette er årets første refleksjonsbrev, et dokument som blir 
sendt til dere på slutten av hver måned. Brevet forteller kort 
om det avdelingen har jobbet med, de valgene som har blitt 
tatt, hvorfor, og  hvilke refleksjoner som ligger til grunn for 
et videre arbeid. 

For å fange opp det som skjer på Tusenbein bruker vi 
forskjellige verktøy for å dokumentere barnehagehverdagen. 
Med utgangspunkt i erfaringer fra ulike aktiviteter og 
praksis, sammen med dokumentasjonen fra hverdagen 
legger vi et godt grunnlag for refleksjon. Refleksjon i 
fellesskap , men også selvrefleksjon bidra til en bevissthet 
rundt  barnehagens praksis og vil være med på å styrke 
kvaliteten i barnehagehverdagen, både for barna, foreldrene 
og de ansatte.



HV EM  ER J EG  I  M Ø T E M ED DEG ?  
HV EM  BLI R  V I ,  SAM M EN?

August er alltid en spennende tid fylt med mange inntrykk. 
Det er en måned der barn og voksne møter en nye hverdag 
med nye lekekamerater, foreldre og kolleger. I barnehagen 
skal vi vende oss til en ny gruppedynamikk, og forsøke å 
finne vår plass i møte med hverandre, men hva betyr dette 
for oss i praksis? 

Vi har brukt mye av tiden på å legge til rette for varierte 
møteplasser og impulser slik at alle barna har muligheten til 
å oppleve en hverdag som engasjerer. Disse møtene har 
hjulpet oss med å bli kjent med hverandre og oppdage delte 
interesser. Gjennom lek og undring i felleskap utvikler vi 
evnen til å vise aksept, forståelse, toleranse, inkludering, og 
respekt for hverandre, noe som er grunnleggende for å 
forme et miljø på Tusenbein der alle føler seg inkludert, 
sett og trives. 



DE SKAPENDE PROSESSERS 
REISE.
- B A R N  I  D I A L O G  M E D  S K A P E N D E  P R O S E S S E R  
F O R  E T  I N K L U D E R E N D E  F E L L E S S K A P.

Dette året jobber vi ikke etter en felles prosjekttittel i de 
kommunale barnehagene i Ås. Hver enkelt barnehage har derfor 
jobbet selvstendig for å utvikle en prosjekttittel som skal prege 
barnehageåret 2021/2022. Vi i Tunveien har valgt prosjekttittel  
med utgangspunkt i ny barnehagelov, samarbeid med REKOMP, 
Ås kommunes pedagogiske plattform og omstrukturering knyttet 
til BTI (bedre tverrfaglig innsats). Prosjekttittelen har blitt formet 
av personalet i barnehagen gjennom felles refleksjoner og 
individuelle prosesser i personalgruppen gjennom en lengre 
periode. Siste finpuss ble gjort  på plandagene i august. 

Tusenbein barna har allerede begynt å samles om noen felles 
interesser og vi ser blant annet at interessen for musikk, dans, 
bevegelse og Pokemon stå sterkt på avdelingen. Vi er veldig spente 
og gleder oss masse til å se hvor veien går. 

Er det noe dere lurer på så må dere ikke nøle med å ta kontakt. 

Vi gleder oss til veien videre og ser frem mot en innholdsrik høst. 

Hilsen Tusenbein!


