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REFLEKSJONSBREV GRANA august/september 2021 

LEK 

Vi er godt i gang på Grana, oppstarten har vært fin. De «gamle» syns det har vært veldig stas å bli 
Grana-barn, og de nye har kommet fint inn i gruppa. De er en sammensveiset gjeng, og det er mye 
fin lek. Vi er jo ikke kvitt corona riktig ennå, så noe sykdom blant personalet har det vært. Dette 
har ført til at vi ikke har kommet helt i gang med alt vi ønsker av aktiviteter, men vi har vært masse 
ute – og ungene har hatt det fint. De er utrolig flinke til å leke, og på å inkludere hverandre. Vi har 
hatt som mål å dele gruppa i 2 så ofte vi kan, og ha halve gruppa inne – og halve gruppa ute. Dette 
fungerer fint, vi ser absolutt verdien av mindre grupper. Det blir roligere for barna, og vi voksne 
kan være til stede på en helt annen måte. 
 

SOSIAL KOMPETANSE 

Det er som sagt en sammensveiset gjeng vi har på Grana, med masse omsorg for hverandre. Alle 
bringer ulike ting inn i gruppa – og vi er opptatt av å se mangfoldet og se ulikheten som verdi. Vi 
har mye fokus på å skape robuste barn – og vi mener det er viktig å tørre å forvente noe av barna 
og å stille krav til dem. Vi viser dem at vi tror på dem, og vi støtter dem hvis det er noe som er 
utfordrende. Dette jobbet vi med i fjor også, og vi føler at vi har en trygg, fin gjeng på Grana nå. De 
er ikke redde for å prøve, de hjelper hverandre, de hjelper oss, alle er med og bidrar til 

fellesskapet. Og noen ganger krangler de så busta fyker. Og godt er det       
 
Vi har mye fokus på at barna skal klare ting selv. De smører maten sin selv, setter inn i 
oppvaskmaskinen når de er ferdige, og de kler på seg selv. Dette ser vi at noen nok kan øve litt på 

hjemme       Vi jobber også med å få det fysiske miljøet på plass, så vi kan tilby barna en 
spennende hverdag. De skal kunne finne det de har lyst på selv og gjøre det de har lyst til uten å 
nødvendigvis måtte spørre en voksen. Vi ser at det er veldig populært med lego, de leker mye med 
dyr og dinosaurer, familiekroken er mye i bruk, de elsker å lese bøker og Villkatten er alltid gøy. Vi 

voksne blir slått gang på gang…       
 

PROSJEKTERENDE ARBEID 

Når det gjelder prosjekt er vi godt i gang med å observere og se hva barna er interessert i. Nå 
gjelder det bare å få tid til å samle trådene litt og se hva vi skal jobbe ekstra med, og hva vi skal ha 
ekstra fokus på. Dette kommer vi tilbake til. 
 

EVENTUELT 

Nå blir det kaldere ute, så pass på at barna har varme klær, gjerne tynn dress og regntøy som er 
stort nok - MED strikk under foten. En grei sjekk er å la barna sitte på huk – og se om buksen 
holder seg på plass, eller om den kryper opp på knærne. Pass også på nok skiftetøy. 
 
Vi må også be dere tenke litt igjennom hva dere putter i matboksene til barna. De er vant til 
grovbrød med pålegg i barnehagen, og dette kan de godt ha i matboksen også. Muffins, kjeks og 
kaker gir ikke god nok energi for resten av dagen. 
 
https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kosthold-for-barn-og-unge/matpakketips/ 
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