
MÅNEDSBREV AUGUST- SEPTEBER 2022 

 

Velkommen til både nye og gamle barn og foreldre. Da er vi i gang med et nytt år 

og vi gleder oss til å komme i gang med lek, humor og glede. Vi ønsker å ha et 

godt og nært samarbeid med dere foreldre slik at vi kan gjøre dagen meningsfull 

for barna deres. 

I uke 33 har vi tilvenning med 2 nye barn. Etter den perioden skal vi jobbe i 

mindre grupper for å skape trygghet for barn. Det blir enkle aktiviteter som 

lesing av bøker, sangsamlinger og mye lek ute og inne.  

Les godt informasjoner om tilvenningsperiode de som dere har fått fra oss 

tidligere. Ta med dere alle viktigste ting som barnet trenger og bilder så kan 

dere lage «mitt hus» sammen med barnet deres. Det er viktig for oss at dere 

kommer til avtalt tid denne første uken. Vi har mange barn å tenke på og vi 

ønsker at alle skal ha best mulig og trygg oppstart.  

Dere kan spørre oss om alt som dere lurer på. Kontakt oss på telefonen hvis dere 

lurer på noe. Alle nye foreldre skal få oppstartsamtale med Marzena i de første 

3 dager. Tlf. til Honningbarna: 919 12 352                               

Vi valgte tema: meg selv i august og september. 

Meg selv er et tema som bevisstgjør oss selv og de andre om hvem vi er, hvem er 

familien min, hvor bor vi, hvordan ser jeg ut, øyenfarge, hår, hvor høy er jeg osv. 

det er et tema vi ønsket å ha i starten av barnehageåret, hvor vi samler nye og 

gamle barn etter sommerferien. 

Når barn blir tryggere på oss så kan vi gå på turer i nabolaget, besøke 

lekeplasser og kose oss lenge ute når det blir fint vær.  

Vi håper at alle skal ha det bra og at barn blir fort trygge på oss og barnehagen. 

Ha en fin august måned- med vennlig hilsen alle på Honningbarna.  

 

 


