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Månedsbrev for Bikuben 

september 

 

Barnehageåret er godt i gang, og en ny måned står for tur da vi går 

høsten i møte.  

 

August: 
Fokuset i august har vært tilvenning, bli kjent og bli trygg. Vi har brukt 

tiden vår på å gjenoppta gamle vennskap, bli kjent, skape nye 

vennskap og relasjoner. Alt dette tar tid, og alle skal få bruke den 

tiden de trenger for å finne sin trygghet og sin plass på avdelingen.  

Vi ønsker nye barn og foreldre velkommen til Bikuben. Gruppen nærmer seg komplett da 

Alina og Daniel begynner nå i september.  

Tilvenning er individuelt. Barna reagerer ulikt på det å begynne i barnehagen. Vi ser at barna 

har ulike behov i hverdagen og forsøker å møte barnas behov og tilpasse dagene. Vi har også 

sett at barna har behov for å leke i små grupper hvor det ikke er for mange barn og voksne å 

forholde seg til. Barna utforsker og leker mer når det ikke er alt for mange å forholde seg til. I 

små grupper får vi voksne bedre mulighet til å fange opp barnas signaler, følelsesuttrykk og 

behov. Vi er tettere på barna og det er da lettere for oss å se hva barna trenger og tilpasse 

etter deres behov.  

Vi håper at alle vil trives på avdelingen og at alle får et fint år sammen med oss. Vi gleder oss 

til tiden fremover i sammen med deres barn og til godt samarbeid med dere foreldre.  

 

 

I september skal vi: 

• Fortsette med tilvenninger, bli kjent med hverandre, rutinene og livet i barnehagen. 

• Etter hvert vil vi starte opp med faste samlinger, grupper og tur dager.  

- I samlinger vil vi gå gjennom dagen med en dagstavle som viser bilder av ulike 

aktiviteter, vær, dag og hvem som er i barnehagen. Ellers vil samlinger bestå av 

musikk, sang, bok, eventyr o.l.  

- i grupper vil vi jobbe med tema, språk og lek.  

- på tur dager vil vi bruke det flotte nærmiljøet vi har her på Storhaug. Barna vil bli 

oppfordret til å gå selv, der motorikk og sanser vil bli godt brukt.  

• Gå til storhaughallen. Det er en gymsal som vi får bruke hver tredje onsdag. Da får 

barna løpe, leke med ball og bruke kroppen aktivt.  
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• Lage mat sammen med barna. Har dere gode oppskrifter på varmmat, rundstykker 

o.l. som barna kan bli med å lage så tar vi gjerne imot.  

• Ha brannvern uke (38), da vil brannalarmen bli testet. Dette blir gjort to ganger i 

løpet av uken, den ene er varslet mens den andre er uanmeldt. Ellers vil vi jobbe med 

brannbamsen Bjørnis denne uken.  

 

 

Bursdager i september:  

• Daniel blir 2 år 20.september 

• Mette blir 52 år 30.september 

 

Annet: 

• Oppstartsamtaler/ foreldresamtaler vil vær i uke 36, det kommer lapp på døra i 

gangen.  

• Foreldremøte vil bli i uke 37 eller 38, vi vil komme tilbake til dato.  

• Husk klær etter vær, nå kommer høsten og det begynner å bli kaldere.  

•  Planleggingsdager barnehageåret 2022/2023  
  -torsdag 17. november 

  -fredag 18. november 

   -mandag 2. januar 

   -tirsdag 11. april 

 

 

                                                                        Hilsen Siri, Mette, Ronja og Solveig 
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