
VELKOMMEN TIL SKOLESTARTERGRUPPA 2016-2017 
…….og hva gjør vi UKE 36 OG 37? 

 
Da er det endelig oppstart for skolestartergruppa, dette har barna deres gledet seg 
veldig til 
Dere vil få en enkel oversikt hver 14. dag over hva vi skal kommende periode. Dette har 
utgangspunkt i skolestarternes årsplan så det er fint at dere leser den når den kommer 
 
Vi skal begynne skolestartergruppa med å jobbe med rutiner så barna skal forstå hva de 
skal disse dagene. Det blir viktig å gi barna tydelige, gode beskjeder og så gjenkalle i 
etterkant. Hva sa de voksne, hva gjorde vi? Vi trekker tråder fra tur til klubb, dette kan 
være med å styrke konsentrasjon og hukommelse. Dette er med å skape forutsigbarhet , 
trygghet og mestring. 
 
Vi skal begynne å ha samtaler om hvordan vi skal oppføre oss – mot hverandre og når vi 
er i skogen. Fra årsplanen vår om sosial kompetanse; hvordan vi skal være mot 
hverandre. Natur- og dyrevern: hvordan skal vi oppføre oss i naturen? Hva er lov og 
ikke?  
 
Sammen med barna lage ” Barnas klubb-og-turreglement” utfra barnehagens eget 
turreglement med utgangspunkt i det ovenstående.  
 
Konflikthåndtering: gi ungene veiledning i hvordan de kan forsøke å løse konflikter selv,  
samtale i grupper i etterkant. 
 
Språk, tekst og kommunikasjon, sosial kompetanse og dyra i skogen er hovedtema for 
høsten og skal være den røde tråden i det vi gjør. Tur-tema ellers skal være utfra barnas 
perspektiv (barns medvirkning, rammeplan) og selvsagt masse  lek!! 
 
Bamsen vår Bjørnar skal få være med alle barna hjem etter tur. Han blir med hjem 
fredag etter klubb og kan tas med i løpet av den neste uken. Ta noen bilder og skriv noen 
ord i boka som ligger i kofferten til Bjørnar om hva dere har gjort. (sykkeltur, slappet av 
hjemme eller vært på kino – ingenting er for lite og ingenting er for stort) Dette gjør vi 
for barnets identitet, selvfølelse, gjenkalling og øve på å huske. Det er innmari stas å ta 
fram boka og lese og se bildene 
 
De neste 14 dagene skal begge onsdagsturene legges til skogplassen. Dette for å 
oppnå tilhørighet til skogen og lære å være sammen der. Voksne legger til rette for lek 
og samarbeid. Den første turen 7. september, blir ”info-møte” for ungene, der vi sammen 
lager noen få og enkle regler for hvordan vi skal være mot hverandre og hvordan vi skal 
ha det sammen på skolestartergruppa.  Den 14. September fortsetter vi å ”sette gruppa” 
og satser på rolleleken i skogen. De to fredagene (9. og 16. september) vil bli brukt til 
mye av det samme, øve på å være sammen, leke sammen og leke med bokstaver og rim 
og ha samtaler om hvordan vi skal være mot hverandre. 
 
 
Dette er ganske generelt om aktivitetene nå de første 14 dagene – vi ”spisser inn” 
planene etter hvert  
 



 
Trafikkregler begynner vi med fra starten: hvilken side av veien skal vi gå? Hvor skal vi 
ha oppmerksomheten vår? Viktige ting det siste året før skolestart 
 
Dere kan dessuten notere dere at i uke 39 (mest sannsynlig…) vil dere bli invitert på 
middag på skogplassen Dag og tidspunkt kommer vi tilbake til så fort vi kan. 
 
Skolestarterne har egen telefon på onsdagsturene (99498616). 
 
Vi har også egen innlogging på hjemmesiden til barnehagen. 
Her vil vi legge ut planer,fredagsbrev,noe bilder o.l. 

 
Mona, Mads, Karianne og Hanne. 
 
 
 
 


