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«Det som skjedde i går
speiler dagen i dag, og som
igjen synes i morgen»

August måned har vært preget av en 
helt ny avdeling, nye ansatte, og nye 
barn. Vi har sammen funnet veien frem
til der vi er i dag. Det har vært mange 
gode og spennende dager sammen med 
barna deres, og vi gleder oss til
fortsettelsen. Fokuset vårt har vært på
det vi ser at barna er opptatt av, eller
liker. Å sanse med hele seg er noe vi ser 
barna liker. Av den grunn har vi tilbudt
barna møter med både kjente og
ukjente materialiteter. 

“Barnehagen skal intodusere nye
situasjoner, temaer, fenomener, 
materialer og redskaper som bidrar til
meningsfull samhandling” 
(Rammeplanen 2017, s 22).





Vi er opptatt i hverdagen av stadige nye 
møter hvor de subjektive sansene og 
uttrykkene våre skaper et fellesskap.

• «Møtene» i løpet av en hverdag er 
mange, mangfoldige og nyanserte. Vi ser 
møter hvor fjær, såpebobler, snø, slim, is 
eller makulert papir er et utgangspunkt 
for felles opplevelser, og  av fellesskap. 
Vi ser også gryende vennskap blant 
barna hvor de på egenhånd finner sine 
møteplasser der de utforsker hverandre 
og sitt miljø, i samspill med hverandre. 



Vi føler vi er godt i gang med nytt
barnehageår, barna blir tryggere og
tryggere, og de ser ut til å trives i
barnehagen. Vi kommer til å fortsette
arbeidet med å stimulere barnas sanser
med et mål om at delaktighet i møtene
skaper et lyttende samspill med hverandre
og omgivelsene. 

Vi ønsker å «støtte og berike barnas
initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, 
læringslyst og tiltro til egne evner» 
(Rammeplanen 2017, s 22). 

Kollektive erfaringer i skapende prosesser
mener vi kan være et godt utgangspunkt for 
et fellesskap hvor alle er inkludert og har
betydning. Det kollektive for oss betyr et
fellesskap mellom ikke bare barna, men 
også vi voksne som deltakere i prosessene. 


