
Kjære alle foreldre på Kløverhumlene 

Velkommen til nytt barnehageår 

September 2022 

Nå er vi startet et nytt barnehageår, og det var kjekt å bli gjenforent med 

mange forskjellige opplevelser etter en lang sommerferie. Og den første tiden i 

august har i stor grad vært preget av tilvenning. I år blir det 7 nye barn på 

Kløverhumlene. Det er to barn som fortsetter fra i fjor, og det er også en 

tilvenning for dem. Det er mye nytt for dem også, nye barn og nye rutiner. Så 

nå er det bare ett barn igjen, og det er en jente som heter Fanny. Hun 

begynner i oktober. 

I august og september vil vi ha hovedfokus på å bli trygge på hverandre og på 

avdelingen. Vi jobber hele tiden for at barna skal føle seg trygge og skape gode 

relasjoner mellom barn-voksen og barna seg imellom. Vi observerer mye 

hverandre og er med når det føles trygt, mens vi utforsker og leker både inne 

og ute. I tilvenningsperioden er noen reaksjoner naturlige og vi tar dem på 

alvor, samtidig som vi vet at det går over. 

 

I september skal vi begynne å dele oss i mindre grupper og begynne med faste 

rutiner. Vi skal også begynne med et nytt prosjekt med temaet 

«Meg selv». Det blir samlinger om hvert enkelt barn hvor vi 

bruker «huset mitt» hvor vi ser på bilder og forteller hvem de 

er osv. Målet med dette er å gi barna en opplevelse av hvem de 

er og vise dem verdien og gleden av å være sammen med 

andre. I forhold til temaet vårt kommer vi inn på fagområdet: 

(Kropp, bevegelse, mat og helse). Gjennom arbeid med disse fagområdene skal 

barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som 

utgangspunkt.  

 



Brannvernuke 

Vi skal også ha brannvernuke i september, og her blir vi bedre kjent med 

brannbamsen Bjørnis. Vi lytter til musikk og danser til Bjørnis-sangene. Vi 

kommer også til å «slukke brann» ute med hageslangen.  

 

Huskeliste: 

• Merk alle klær og sko, fra innerst til ytterst. Merk også tutter, kos og 

bamser med navnelapper. Husk å fjerne gamle navnelapper fra barn dere 

arver fra, erstatt de med nye 

• Hver fredag tar dere med dress og regntøy hjem. Børster av det sand og 

vasker etter behov. Yttertøy skal ikke vaskes for ofte.  

• Dersom barnet mangler skifteklær, bleier etc. så henger vi en lapp på 

barnets garderobeplass/hylle.  

• Ved sykdom skal barnet være hjemme, og det er viktig at dere ringer 

eller sender oss en melding om morgenen.  

 

Annen Info ☺ 

- Obs! Det er fint om barnet ditt har ekstra klær for både inne og ute.  

- Husk å abonnere hjemmesiden vår for å få informasjon om hverdagens 

aktiviteter. 

- Oppstartsamtale med nye foreldre blir i uke 36! 

- Foreldremøte blir i uke 39. Mer info kommer på eget skriv.  

 

Om det er noe dere lurer på, ta gjerne kontakt med meg på epost: 

ram.thawg.lian@stavanger.kommune.no eller avd. Tlf.nr: 948 64 743 

Hilsen oss på Kløverhumlene 

Naglaa, Janne og Ram 

mailto:ram.thawg.lian@stavanger.kommune.no

