
Månedsbrev september 2022 

 

Velkommen til nytt barnehageår 2022/2023!  

Sommerferien er slutt, og vi på Lynghumlene håper at alle har hatt en fin ferie!  

Den siste tiden har vi hatt tilvenning på avdelingen, og vi har allerede blitt kjent 

med fem nye barn som har begynt på Lynghumlene. Velkommen til nye barn og 

foresatte      .  

Frem til november skal vi ha fokus på tilknytning, hvor vi har som mål å gi barna 

en god og trygg oppstart i barnehagen. Vi skal bli godt kjent alle sammen.  

Å begynne i barnehagen er spennende for både store og små. Det er en stor 

overgang å oppholde seg en annen plass enn hjemme. Vi ønsker derfor at 

tilvenningen skal bli så trygg og god for både barn og foreldre.  

Fint om dere kan lage ferdig huset med bilder av familie og venner. Huset er 

godt for dem å se på når de savner foreldrene sine.  

Tusen takk for at dere er så hjelpsomme og tålmodige under tilvenningsperioden 

som er en travel og hektisk tid!  

 

I september skal vi fortsette tilknytningsperioden, og etter hvert skal vi starte 

opp med smågrupper for å skape gode forutsetninger for relasjonsdannelse 

mellom personal og barn og mellom barn, barn. Vi skal begynne med fast struktur 

og organisering fremover. Ukeplan, dagsrytme og temaplan finner dere under 

«organisering» og «planer og tema». Her finner dere informasjon om bla. Tema, 

sanger, fokusord, litteratur osv.  

  

I uke 38 er det brannvernuke, da skal vi bli kjent med brannbamsen Bjørnis! Det 

blir spennende.  

 

Informasjon;  

Hanne Mari er på ferie i uke 38, det kommer derfor en vikar denne uken.  



Foreldremøte blir 4. oktober kl. 18 – 19:30. (invitasjon kommer).  

Fint om dere som ikke har skrevet dere opp på gitte tidspunkt på 

oppstartsamtale tar kontakt med meg (Hanne Mari). Alle nye foreldre må ha 

oppstartsamtale.  

 

Er det noe dere lurer på kan dere ta kontakt på 

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

 

Mvh Hanne Mari  

 

Planleggingsdager for 2022/23 er:  

Torsdag 17. november 

Fredag 18. november 

Mandag 2. januar  

Tirsdag 11. april  
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