
Månedsbrev oktober 2022 

Kjære foreldre  

September nærmer seg slutten, og vi er klar for en ny måned på Lynghumlene!  

I september har vi; hatt stort fokus på tilknytning og det å gi alle barn en god og 

trygg oppstart i barnehagen. Vi har blitt godt kjent med hverandre på avdelingen, å 

med de på kløverhumlene. 

Rammeplanen sier; «barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, og personalet 

skal legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre».  

Vi har derfor delt oss opp i smågrupper for å skape gode forutsetninger for 

relasjonsdannelse mellom personal og barn, og mellom barn, barn. Vi ser at barna er 

trygge på både personal og hverandre nå i løpet av den siste tiden.  

 

I oktober skal vi; fortsette med smågrupper. Hvorfor? Smågruppene er satt 

sammen av oss voksne for å fremme læring og utvikling. Når barna blir delt inn i 

grupper, blir de lettere kjent med hverandre og utfolder seg lettere.  

Vi har nå den siste tiden blitt kjent med barnehagens inne og uteområde, så nå er 

det endelig på tide å bli kjent med barnehagens nærområde.  

Rammeplanen sier: «Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen 

bidra til at barna får gode opplevelser med friluftsliv året rundt». Vi starter med 

tur hver onsdag fremover. Dere kan følge med på månedsplanen hvor vi skal gå på 

tur. Vi går fra barnehagen klokken 09:30 – det er derfor fint om alle er på plass til 

da.  

Vi skal også begynne med formingsaktiviteter denne måneden. Gjennom arbeid med 

kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk fantasi, 

kreativ tenkning og skaperglede (KD, 2017). Vi starter med å utforske maling!  



Lekegrupper! Store deler av barnehagedagen består av lek – inne og ute. 

Rammeplanen sier at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi 

skal anerkjennes. Personalet skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan 

delta i lek og erfare glede i lek (KD, 2017).   

I språkgruppene kommer vi til å lese bok, synge og leke med rim og regler. Dere kan 

se nærmere på hva vi synger på temaplanen. Gjennom arbeid med språk skal 

barnehagen bidra til at barna leker, improviserer og eksperimenterer med rim, 

rytme, lyder og ord (KD, 2017).  

 

Vid som vi har blitt så glad i skal ha sin siste dag på Lynghumlene på fredag 30. 

september. Vi ønsker han lykke til i nytt land og i ny barnehage! Vi kommer til å 

savne Vid. 

Høstferie i uke 41. skal barnet ditt ha ferie denne uken, gi beskjed til en av oss på 

avdelingen, eller send en melding. 

Vi gleder oss til en ny måned sammen på Lynghumlene!  

 

Viktige datoer og informasjon;  

4. oktober – foreldremøte klokken 18-19.  

21. oktober – FN-dagen markeres. Tema for året er «leger uten grenser». Det blir 

åpen kafe fra kl. 15-16. Vi er ute om været tillater det. Det blir hengt opp lapp på 

døra i gangen, hvor du kan skrive deg på om du ønsker å bidra. Barnehagen stiller 

med kaffe, te og saft.  

24. oktober – Divali! vi markerer med masse lys.  

Hilsen Hanne Mari, Ambika og Julie  

Hanne.mari.selvikvag.bjorheim@stavanger.kommune.no  

 

mailto:Hanne.mari.selvikvag.bjorheim@stavanger.kommune.no


 


