
Månedsbrev september, GUL avdeling   

September er her, og den første måneden av det nye barnehageåret er forbi. Hovedfokuset vårt nå 

har vært å bli godt kjent med hverandre, og vi ser stadig at nye relasjoner oppstår. Vi har vært mye 

ute i det fine været, og det er også stas å leke med barna fra Rød og Blå. Vi har fortsatt å høste 

grønnsaker fra kjøkkenhagen vår, og det har vært en veldig fin og lærerik opplevelse å følge 

prosessen fra vi plantet i vår til å følge med på hvordan det har vokst, og nå kunne smake på det!  

Barna på Gul har blitt godt kjent med Skriketrollet nå, og han vil fortsette å være en del av avdelingen 

vår. Når han blir rød er det mange som er gode til å si ifra om at vi må være stille, og det er også 

mange som klarer å sette ord på at de selv får vondt i ørene når det er mye lyd.  

På ettermiddagene har vi hvilestund for 3- og 4-årsgruppa, hvor de slapper av med å høre på lydbok. 

I det siste er det spesielt «Karius og Baktus» og «Kokosbananas» som har vært populære å høre på. 

Skolestarterne har skolestartergruppe på ettermiddagen, hvor vi gjør litt ulike aktiviteter – f.eks. lese 

bøker, lage egne fortellinger, jobbe med mengde/telling/former, jobbe med bokstaver, ha aktiviteter 

på gymrommet eller gå inn i en god rollelek sammen. Fellesskapet er det aller viktigste, i tillegg til at 

vi også kan gi litt ekstra utfordringer nå det siste året før skolestart.  

Det er også flere av barna som har vært med på forberedelsene til måltidene våre, ved å hjelpe med 

kutting av frukt til grøten og grønnsaker til de andre varmmåltidene våre. Ved måltidene får alle 

servert litt av alt på tallerkenen, og vi ser at flere våger å smake på nye ting etter hvert som vi har 

maten flere ganger. De som kanskje har vært helt overbevist om at de f.eks. ikke liker brokkoli, får litt 

ekstra mot til å prøve når de ser at mange av de andre barna faktisk liker det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Rammeplan for barnehagen står det at «Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og 

anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.» 

(Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 9). I barnehagen jobber vi aktivt med at hvert enkelt barn utvikler 

sin sosiale kompetanse. Vi øver blant annet på å ta initiativ til lek, forstå hvordan de valgene en gjør 

påvirker de vi er sammen med, vi øver på å dele, vente på tur, bytte, inngå kompromisser, hjelpe 

hverandre, si fine ting til hverandre, og mye mer.  Å vite hvordan man skal være en god venn for 

andre, slik at man selv får venner, er den aller viktigste kunnskapen barna kan få – både her i 

barnehagen, og hjemme. For å kunne være en god venn for andre må man også være trygg i seg selv. 

Som en del av det å anerkjenne barna for den de er, vil vi også jobbe med temaet «Meg selv» 



fremover. Her vil vi ha ulike aktiviteter og refleksjoner knyttet til barnas identitet; Hvem er jeg? Hvem 

er familien min? Hvor bor jeg? Hva liker jeg å gjøre?  

Uke 38 er den nasjonale brannvernuka. Vi blir kjent med brannbjørnen «Bjørnis». Han lærer oss om 
hva vi skal passe på hjemme og i barnehagen med tanke på brannsikkerhet.  
 

• Nå må alle sjekke at barna har nok skiftetøy, regntøy (med strikk!!), støvler, fleece/ull, en 

tynn lue og en tynn dress/utebukse liggende her.  

• Oversikt over de første foreldresamtalene henger på døra – skriv dere opp på lista. Lista for 

samtaler for skolestarterne kommer også i løpet av de neste ukene.  

• Tirsdag 27/9 blir det foreldremøte her i Hellinga. Innkalling kommer, men hold av kvelden.  

• Informasjon om vikarer blir skrevet på tavla i garderoben. 

• Skolestarterne: Vi vil snart begynne opp med «Kroppen er min»-samlinger. Dere får mer 

informasjon om dette når det nærmer seg. Vi har fått plass på svømming med skolestarterne 

fra uke 43 – dette vil dere også få nærmere informasjon om. 

Spør dersom dere lurer på noe       Hilsen oss på Gul, v/Kjersti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


