
Månedsbrev september Lilla avdeling 
Da var august forbi og vi er godt i gang med september! 

Den siste tiden har naturligvis vært preget av tilvenning. 

Dette skal vi også ha fokus på i september og så lenge 

barna trenger det. Det er helt individuelt hvor lang tid 

barna trenger på å føle seg trygge i barnehagen. Vi jobber 

med å ha faste rutiner gjennom dagen, men møter 

behovet til hvert enkelt barn i forhold til både mat og søvn. 

Det er så fint å se hvordan de nye barna finner seg til rette 

hos oss på Lilla, og hvordan de «gamle» barna tar de imot 

på en så fin måte! De studerer, deler, hjelper og viser så 

mye omsorg for dem! De er også blitt skikkelig gode på å 

hjelpe hverandre både i garderoben og ute!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Gjemsel er en 

populær lek 

blant de eldste 

barna!  

Hvor blir det av 

alle bærene og 

bladene vi kaster 

ned i kummen?  

SE!!! 

Sandkassen blir 

ofte gjort om til 

arbeidsplasser 



 

Samlingsstunden har virkelig blitt et høydepunkt for barna. 

De setter seg på det lilla teppet inne på avdelingen og 

begynner å slå seg på lårene for å signalisere at samlingen 

snart må starte. Eventyret om bukkene Bruse har blitt en 

storfavoritt og vi ser at barna kjenner dette godt etter 

hvert. De tar det med inn i leken og i samlingsstunden 

hører vi flere og flere som blir med og sier det samme som 

både trollet og bukkene.  

Rammeplanen er også tydelig på at barnehagen skal  

«bidra til at barna opplever spenning og glede ved 

høytlesning, fortelling, sang og samtale» (s. 48). 

Barna opplever spenning når de vet hva som skal 

skje. Da sitter de og venter og gleder seg over at de 

kjenner igjen eventyret/sangen/regla. Dermed er 

gjentakelse og gjenkjennelse viktig. Vi starter og 

avslutter derfor alle samlinger likt, slik at samlingene 

får en lik ramme. Innholdet varieres, og vi vil utover i 

september presentere flere ulike eventyr og 

konkreter!  

 

 

Annen info: 

• Tirsdag 27. september er det foreldremøte. Hold av denne kvelden, så vil dere få mer 

informasjon og innkalling etter hvert        

• Hver torsdag er vi så heldige å ha en elev fra Grim skole hos oss fra kl. 13.30- 15.05. 

Dette skjer i forbindelse med valgfaget «innsats for alle».  

• Uke 38 er det brannvernuke i Hellinga. Da vil vi ha ekstra fokus på brannvern og ha 

brannøvelse. Brannbamsen Bjørnis kommer også på besøk og hilser på. Det blir gøy!  

 

Hvis det er noe dere lurer på; ikke vær redd for å ta kontakt!         
 

Hilsen oss på Lilla v/Sølvi & Mariann T   
 

Barna har samlingsstund sammen med 

dukkene. «God morgen, god morgen….» 


