
Månedsbrev for Gresshoppene 
September 
 

I august har vi… 

- Hatt tilknytningsperiode med seks nye barn 

 

- Hatt fokus på trygghet og forutsigbarhet 

 

- Delt inn i små grupper. Ifølge Rammeplanen skal barnehagen «aktivt 

legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og 

mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring». Når vi deler 

inn i grupper gir det gode muligheter for barns utfoldelse i lek, samtidig 

som det gir gode forutsetninger for relasjonsdannelse og tilknytning, både 

mellom barn og mellom barn og personal. I gruppene har vi lekt oss på 

sanserommet, lest bøker, bygd togbane og lekt med kjøkkenutstyr og 

dukker. 

 

- Vært ute og utforsket barnehagens uteområde, lekt i det lille huset, gravd i 

sandkassen, syklet, husket, sklidd og lekt i lastebilen. Personalet er aktive 

voksne som deltar i barnas lek- vi støtter og veileder hele tiden slik at 

barna opplever mestring og glede. 

 

- Stimulert barnas språk i hverdagssituasjonene, i samling og gjennom 

høytlesing av bøker. Vi bruker hele tiden språket aktivt og setter ord på 

barnas uttrykk og behov. Vi møter barna og deres følelser med 

verbalspråket – vi bekrefter deres følelser verbalt. Samtidig som dette 

stimulerer barnas språkutvikling, er det også med på å stimulere barnas 

emosjonelle utvikling 



I september skal vi… 

- Fortsette med tilknytningsperiode og ta imot ett nytt barn 

- Ha fokus på trygghet, stabilitet og forutsigbarhet 

- Dele inn i grupper for å skape gode forutsetninger for relasjonsdannelse 

mellom personal og barn og mellom barna 

- Utforske barnehagens uteområde videre og legge til rette for barnas 

motoriske mestring og glede 

- Stimulere barnas språk i hverdagsaktiviteter, samt i sangsamling og med 

høytlesing 

 

Etter hvert som barna blir trygge, vil vi starte med turgrupper, 

formingsaktiviteter og planlagte språk- og lesegrupper. Temaet for høsten blir 

«sansene våre», og den første boken vi skal ta for oss i lesegruppene er «Jeg vil 

bake, sier Nora». I lesegrupper bruker vi konkreter som for eksempel figurer 

eller andre objekter, og vi tar med oss det vi leser om inn i ulike aktiviteter. 

Dette gjør vi for at barna skal få førstehåndserfaring med det vi leser om.  

 

 

Hipp hurra for månedens bursdagsbarn!  

Luna fyller to år 22. september 

 

 

Viktige datoer: 

- 27. september, klokken 18.00 - Foreldremøte 

https://pixabay.com/no/ballonger-fargerike-bursdag-flying-1903713/

