August / september 2015:
En fin oppstart har vi hatt med 34 barn fra 1-6 fordelt på tre avdelingerDet nye i år er at vi har to store- barns avdelinger og en småbarns-avdeling, og
fremt til nå ser det ut til at det går ganske bra, alle er mer eller mindre «innkjørt»
Koser seg gjør de, både ute og inne og de første dagene kunne vi plukke både
jordbær,bringebær,blåbær og bjørnebær, ikke verst, smakte godt gjorde de også.

Finner du noen bær?

Ja, jeg finner 

Litt avslapning må til!

Litt sol og litt regn har vi hatt, begge deler gir inspirasjon til lek (og læring) Særlig
regn i sandkassen er perfekt når det skal bygges veier og tunneler. Litt våte kan vi
bli innimellom så nå er det godt å ha litt ekstratøy til skift liggende (med navn )
Vårt første Foreldremøte:
Det var et kjempebra oppmøte fra foreldre/foresatte noe vi setter stor pris på i
barnehagen. Vi har ikke så mange møter i løpet av et år hvor vi møtes alle på en gang
der muligheten er tilstede for felles utveksling. Timene går fort og mye skal
formidles på første møte om høsten.
En kort oppsummering fra møtet:
Tema :
Læring i barnehagen: det ble henvist til 7 kompetanseområder som dere finner på
hjemme siden vår: http://www.stjerneglimt.no/pedagogikken/barnhagenskompetansesenter/
Disse områdene jobber vi med i barnehagen sammen med barna deres ut fra hvilket
alderstrinn og utvikling de befinner seg på.
For at barn i det hele tatt skal kunne ta imot læring (gjelder også oss voksne) er det
tre grunnleggende områder som er viktige:
TRYGGHET, som fører til nysgjerrighet og utforskertrang
MESTRING, som fører til selvfølelse og selvinnsikt
FORSTÅELSE av livet og seg selv i møte med andre (empati, sosial kompetanse)
All kunnskap og læring bygger på trygghet og mestring.
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I barnehagen legger vi stor vekt på dette gjennom forbilde /etterligning,
forutsigbarhet, rytme og gode sanseopplevelser. Vi prøver å legge forholdene til
rette slik at barna selv kan skape (være kreative) ut fra sitt ståsted og med de
egenskaper de sitter inne med.
Og det gjør de gjennom leken som er innfallsporten til all læring de første årene.

LEK=LÆRING
MAT/ERNÆRING:
Siden starten av barnehagen har vi vært opptatt av riktig ernæring for barna. Vi
har brukt økologiske (og biodynamiske) råvarer så langt det har latt seg gjøre (både
i forhold til hva vi har hatt tilgang til og økonomien vår.)
Vårt ønske og mål er bruke 100% økologiske råvarer…..
Menyen (vegetar) er nøye satt sammen av grove kornprodukter grønnsaker og frukt,
meieriprodukter, bønner og linser. Slik håper vi barna får i seg det de trenger
Rammen rundt et måltid er også viktig, vi samles til samme tid hver dag, et lite lys
blir tent, en sang blir sunget før vi spiser i fellesskap, (de voksne spiser sammen med
barna.)
Vi prøver å skape en rolig stemning rundt bordet og avslutter med et felles takk for
maten vers.
Praktisk info fra barnehage (kommer i et lite referat som vi henger opp i gangen)
Vi avsluttet med en sang (se nedenfor) og billedboken Larven Aldri Mett som brukes
hos de minste på Blomstergløtt !

Astrid forteller

Alle følger med……………………………………………………
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6 små ender
I august måned har vi hatt en sang som slår an både hos små og store og jammen tror jeg
ikke foreldrene likte den også 

Seks små ender kjenner jeg
Fem er smale og én er brei
Og den ene lille and med fjær på stjert
Han kommanderer med et kvekk, kvekk, kvekk.
Et kvekk, kvekk, kvekk
Ned til stranda vil de dra
Med et vibbe vabbe, vibbe vabbe til og fra
Og den ene lille and med fjær på stjert
Den kommanderer med et kvekk, kvekk, kvekk.
Et kvekk, kvekk, kvekk

Førskolebarna
Førskolebarna våre hadde store forventninger da de begynte i høst, ville helst
starte med alt de hadde sett at førskolebarna gjorde i våres…..
Litt tålmodighet må til og etter hvert skal de få ta del i flere aktiviteter som bare
er forbeholdt de «store» barna våre
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Litt info fra barnehagen;
Mia og foreldrene drar tilbake til Spania og vi ønsker dem lykke til. Vi kommer til å savne
dere, skulle dere komme til Arendal igjen, så håper vi Stjerneglimt står på listen over
steder dere skal besøke
Filip startet i barnehagen 1. september på Soltoppen, Vi ønsker han og familien hjertelig
velkommen til barnehagen vår
Kornåkerturen for de store barna, Stjerneglimt og Soltoppen blir 11. september, det
kommer et lite brev.

Bursdager august;
Luca 3 år 6 august

Melina 4 år 11 august

Finnsen 4 år 30 august
HIPP HIPP HURRA FOR ALLE BURSDAGSBARNA VÅRE 
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Fra barnemunn:
Vi har frilek inne på Soltoppen, og rett som det er så må jente, 4 år på toalettet. Hun sier
til den voksne: ” Kan du sette på vannet? Jeg tisser mye bedre da, skjønner du!”
Under frileken på Soltoppen er det noen av guttene som har bygget et teater på gulvet. Den
ene gutten blir litt fortvilet, - han trenger en krokodille til teateret. Den voksne kommer
med en litt avlang rot, og sier så fornøyd: ” Denne kan jo være krokodillen!” Gutten utbryter
med et sukk: ” Åh! Ser du ikke at det er en dinosaur, eller?!?”
To jenter, 4 år, er i full sving med familielek i dukkehuset ute, og rollene i leken fordeles: ”
Jeg kan være mamma 1 og du kan være mamma 2, og så skal jeg gå på jobb asså, og du lager
mat til oss! Okey?!”
På kjøkkenet på Soltoppen skrelles det poteter til grønnsaksmåltidet. Også gutt, 3år, vil
gjerne være med på å skrelle, og han spør så hyggelig: ” Kan jeg også skrape potet?”

Samarbeidsutvalgets hjørne:
Vi oppfordrer alle til å booke julemarkeddugnadene i kalenderen.
onsdag 23. september
torsdag 15. oktober
mandag 16. november

Julemarkeddugnadene er en fin anledning til å bli bedre kjent og kanskje lære noe
nytt (tove, sy, snekre, brodere osv)
Det vi lager skal selges på julemarkedet, hvor 50 % av inntektene går til SørAfrikaprosjektet.
Vi håper så mange som mulig vil være med i vår Facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/groups/stjerneglimt

NB! All informasjon fra barnehagen sendes på e-post, og gruppen er ment som et
supplement :)
Høstens første møte i Samarbeidsutvalget er 8. oktober.
Ta kontakt med oss hvis dere har saker som dere vil vi skal diskutere.
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På vegne av Samarbeidsutvalget

Hilsen Karen og Camilla

Ønskeliste fra barnehagen:
 Hvis noen har en hage med frukt ??Vi ønsker oss epler, pærer, eller plommer

Har dere noen gamle skjeer

dere ikke bruker lenger, de veldige fine i

sandkassen vår, vi tar imot med takk, eller gamle tre sleiver
Brød oppskrift fra Stjerneglimt Steinerbarnehage, barnehagens beste !!!

Ca 4 brød

2 liter lunket vann
50g gjær ( holder med 25 g)
1 ss salt
2dl rapsolje
blandes i bollen og tilsettes :
Ca. 3-4 dl havregryn
Ca 500g sammalt hvete
Ca 2-3 ss linfrø, 4-5 ss solsikkefrø,3-4 ss sesamfrø
Alt blandes sammen med litt hvetemel til deigen er pass, ikke for fast
Deigen heves ca en time , eltes litt igjewn før den etterheves ca en ½ time
Taes i former og pensles med vann, melk, eller egg, strø på med havregryn/frø etter ønske
Stekes på 180 grader i ca en time
Lykke til 

Har lagt ut noen bilder fra barnehagen under foreldresiden.
Brukernavnet: foreldre
Passord: gullunger

www.stjerneglimt.no
Hilsen fra Stjerneglimt v/ Eldbjørg
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