
Månedsbrev for September 
 

Da var vi i gang med barnehageåret 

2022/2023. Ikke bare har vi tatt imot syv 

nye barn, men vi har også tatt imot to nye 

voksne på Larvene. Personal gruppen består 

nå av; Liv Hilde, Lars Helge, Mona og Iva.  

Oppstarten har gått bra, og vi blir bedre 

og bedre kjente for hver dag. Vi har så 

smått begynt å komme inn i rutiner, og 

følger så langt vi kan den faste ukesrytmen vi har. Ukesrytme og dagsrytme for 

Larvene finner dere på hjemmesiden vår;  

https://www.minbarnehage.no/emmaus/seksjon/16110.  

Gjerne abonner på denne siden, for å få med dere nyttig informasjon og et 

innblikk i hvordan det er hos oss på Larvene. 

Fint om alle er på plass til klokken 9.30, for da begynner vi med dagens 

aktiviteter. Om dere av ulike grunner ikke får kommet til denne tiden, setter vi 

pris på en melding eller en telefon om dette, slik at vi slipper og vente på dere.  

Høsten er lunefull i forhold til været, det kan by på både, sol, regn og vind. 

Derfor er det greit at barna har både dress og regntøy, sko og støvler 

tilgjengelig i barnehagen. Av og til må vi også skifte litt klær i løpet av 

barnehagedagen. Mange har allerede mye klær i skuffene sine. Det er viktig å 

sørge for at det i alle fall er et helt skift fra innerst til ytterst. Ellers er det en 

god regel å ta med nytt skift dagen etter om en får med seg skift hjem. Det er 

deres ansvar og passe på at deres barn har det de skulle trenge i barnehagen.  

 

September 

I Emmaus barnehage er årstidene et gjennomgående tema. Dette betyr at vi 

kommer til å ha fokus på høsten nå som den er her. Vi vil se på endringer nå når 

det går fra sommer til høst i naturen, når vi går på tur eller er ute i barnehagen. 

Vi vil synge sanger som omhandler høsten og vi vil lage fine høst motiver som vi 

kan henge opp på de ellers ganske tomme veggene våre.  

https://www.minbarnehage.no/emmaus/seksjon/16110


Som hovedtema i september vil vi jobbe med «meg selv og kroppen min». Her vil 

vi bruke god til å bli kjent med oss selv og kroppen vår, samt bli kjent med 

hverandre, barn-barn og barn-voksne. Vi kommer til å dele opp i mindre grupper 

og jobbe med temaet i disse gruppene.  

 

 

 

Bursdager i August og September 

 Iben 2år! 

Hipp hipp hurra! 

 

 

 

 

 

Ta kontakt om det er noe dere lurer på:  

liv.hilde.opheim@stavanger.kommune.no 

lars.helge.ludvigsen@stavanger.kommune.no  

Tlf. til larvene: 456 38 122 

Hilsen oss på Larvene 
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