
Månedsbrev september, RØD avdeling  

Da var august måneden forbi, og vi har hatt mange fine dager med mye positiv og 

inkluderende lek både inne og ute. I august måned har fokuset vært på å bli kjent og trygg på 

hverandre. Vi har også hatt fokus på vennskap, og skape gode relasjoner mellom barn og 

voksne og mellom barna. Vi opplever at barna begynner å bli trygge og ser ut som de trives i 

barnehagen.   

De nye barna har blitt godt kjent med rutinene og livet på storavdeling. Det jobbes mye 

med selvstendighetstrening og praktiske ferdigheter, som bl.a. kle av og på seg, dobesøk, 

håndvask og rydde etter måltid.  

Barna som er nye på Rød er gode til å klare mange ting selv, og vi er imponert over alt de får 

til, og de eldste barna har vært så utrolig gode til å inkludere de nye i lek, vise dem hvordan vi 

gjør ting, og hjelpe dem når de trenger det.   

     

  

  Tema for september måneden vil fortsatt være tilvenning. Vi vil også begynne 

med temaet Vennskap og Meg selv utover i september. Vi setter ord på og hjelper barna i lek 

og samspill om hva det vil si å være en god lekevenn.  Leken og det sosiale fellesskapet er helt 

grunnleggende for barnas trivsel og meningsskaping i barnehagen. Det er sammen med 

hverandre, barna legger grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Det er oss voksne, 

foreldre og ansatte i barnehagen som har ansvar for å legge til rette for at barn blir inkludert 

og får venner. I barnehagen jobber vi strukturert og 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 m.m.  Vi skal også etterhvert lage 

bilder der barna selv tegner sin familie og hvem de er opptatt av hjemme. Vi snakker om ulike 

språk og flagg som representerer oss alle på Rød.  

  

Annet: 

 

•  Brannvern: Uke 38 er den nasjonale brannvernuka. I forbindelse med dette blir vi 

kjent med brannbamsen «Bjørnis» Han lærer oss om hva vi skal passe på 



• hjemme og i barnehagen.   

• Alle må sjekke at barna har nok skiftetøy, regntøy (med strikk!), 

støvler, fleece/ull, en tynn lue og en tynn dress/utebukse liggende her. Husk å merk 

klær med navn! 

• Foreldresamtaler vil bli i uke 41 og utover. Oversikten over tidspunkt blir 

hengt opp i garderoben.     

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

hold av kvelden.  

 

 

Kroppen er min, er et samtaleverktøy vi skal ta i bruk sammen med alle skolestarterne våre i 

Hellinga nå i høst. Dette er vi pedagoger opplært i og har fast som tema med alle skolestartere 

hvert år. Foresatte vil få utdelt informasjon om dette. 

 

Ta kontakt om dere lurer på noe. Mvh Lene/Rød. 

  
 

 


