
September og Oktober på Lønn   

Velkommen til ett nytt barnehage år her på Lønn! Det er så koselig å se dere alle igjen etter 

ferien.  Nå gleder vi oss masse til å begynne det nye barnehageåret sammen med dere. I år blir 

vi tilsammen 10 barn i alderen 2 til 4 år. I høst har Henny og Fiona kommet til oss fra Rips, 

samt at vi har tatt imot Clark, Sofie og Mathilde som er nye barn i barnehagen. Spesielt 

velkommen til dere!  

Vi har brukt den første tiden i barnehagen til å skape gode 

relasjoner mellom barn og voksne. Vi ønsker å bli kjent med 

de nye barna, samt skape en god gruppe tilhørighet. Dette ser 

vi skjer når vi går ut på tur. Derfor har vi valgt å gå en del ut på 

tur med gruppen. Vi har faste tur dager på mandag og fredag. 

Da tar vi med oss sekkene våre.  I forbindelse med dette er det 

fint hvis dere sjekker at barna har: drikkeflaske, matboks og ett 

lett skift i sekken. Husk å tenke at barnet ditt skal klare å bære 

dette, så prøv å finne matbokser, drikkeflasker og skift som 

ikke er så tungt å bære.   

Vi ønsker å være en avdeling som er bevist på å ta vare på naturen vår. Når vi er på tur finner 

vi blant annet flasker, som vi tar med oss og panter. Vi plukker også opp søppel og kaster det 

der det høre hjemme.  

 

I rammeplanen for barnehager står det blant annet at vi skal:  

• Sørge for ett inkluderende felleskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og 

andres læring.  

• Være oppmerksomme på barnas interesse og engasjement og legge til rette for læring i 

ulike situasjoner og aktiviteter.  

• Sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser.  
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Vi ønsker deler barna i grupper noen av dagene, slik at vi kan danne gode 

relasjoner mellom barna, samt å kunne legge til rette for hvert enkelt barn 

ut ifra deres behov. Dette gjør vi på tirsdager og på torsdager.  

 

I gruppene tar vi opp tema, språk og det eventyret som gjelder for denne 

perioden. Ved formingsaktivitet er det naturlig å dele barna i mindre 

grupper, evt. en til en. Vi lager også varmmat sammen med barna på 

torsdager. I september, oktober og november bruker vi eventyret om de tre 

Bukkende Bruse, vi spiller også spill og legger til rette for rollelek, regellek eller 

konstruksjonslek. Vi har også en liten bokserie som vi liker å lese fra. Den heter 10 små 

vennebøker, her leser vi om å dele, si stopp, vente på tur og andre ting som skjer i en hverdag.  

 

Det er parfymeallergi på av delingen. Derfor er det fint om 

dere ikke bruker vaskepulver eller tøymykningsmiddel med 

parfyme.   

 

Husk 

Foreldremøte onsdag 25.09 kl 19.00-20.00 

 

 

Ha en fortsatt fin dag  

Hilsen oss på Lønn 
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