
Månedsbrev for september 
Evaluering av 

August 

 

 

Velkommen til nytt barnehageår! 

 

Barnehageåret er godt i gang, og voksne og barn er samlet igjen 

etter lang ferie. Vi har holdt et rolig tempo i begynnelsen for at alle 

skal ha en mulighet til å komme seg på plass og inn i 

hverdagsrytmen.  

 

Fokuset i august har vært tilvenning, bli kjent og bli trygg. Vi har 

brukt tiden vår på å gjenoppta gamle vennskap, bli kjent, skape nye 

vennskap og relasjoner. Alt dette tar tid, og alle skal få bruke den 

tiden de trenger for å finne sin trygghet og sin plass på avdelingen.  

 

Vi ønsker nye barn og foreldre velkommen til Møllebukta.  

Alvar begynte hos oss i august. Ella, Alma og Fatima begynner i 

september måned. Eirik begynner i Desember.  

 

Tilvenning er individuelt. Barna reagerer ulikt på det å begynne i 

barnehagen. Vi ser at barna har ulike behov i hverdagen og forsøker 

å møte barnas behov og tilpasse dagene. Vi har også sett at barna 

har behov for å leke i små grupper hvor det ikke er for mange barn 

og voksne å forholde seg til. Barna utforsker og leker mer når det 

ikke er alt for mange å forholde seg til. I små leke grupper får vi 

voksne bedre mulighet til å fange opp barnas signaler, 

følelsesuttrykk og behov. Vi er tettere på barna og det er da 

lettere for oss å se hva barna trenger og tilpasse etter deres 

behov.  

 

Vi håper at alle vil trives på avdelingen og at alle får et fint år 

sammen med oss. Vi gleder oss til tiden fremover i sammen med 

deres barn og til godt samarbeid med dere foreldre.  

 

 

September 

 

Tema: 

Tilvenning, 

vennskap og 

meg selv.  

 

I september skal vi fortsette med tilvenninger, bli kjent med 

hverandre, rutinene og livet i barnehagen.  

 

Vennskap betyr mye for barna. Det skaper begeistring, spenning, 

glede og engasjement. Vennskap blant de yngste barna dannes 

gjennom leken. Vi tar derfor de gode erfaringene med lekegrupper 

inn i september og utover hele barnehage året. I lekegruppene har 

de voksne en viktig rolle. Der skal vi legge til rette for lek, veilede 

barna, sette ord på det som skjer, gi barna felles opplevelse som 

kan gi utgangspunkt for lek og ikke minst, leke sammen med barna.  



 

Vi skal jobbe videre med å få til gode rutiner på avdelingen. Barna 

har allerede blitt kjent med rutiner som å vaske hendene før måltid, 

bleieskift, ryddetid og rutiner rundt måltid. Vi skal denne måneden 

bli kjent med rutiner som samling, tur og formingsaktiviteter.    

Gjennom gode rutiner vet barna hva de har å forholde seg til, hva 

de har i vente, de får en felles opplevelse og en følelse av å være 

sammen om noe. Dette skaper trygghet hos barna.  

 

Vi skal starte med å introdusere ulike aktiviteter for barna. Vi skal 

begynne med samlingsstund, med fokus på sang og bli kjent.  

 

Vi skal ha formingsaktiviteter hvor barna skal få male. Kanskje 

dette blir en ny opplevelse for de nye barna. De skal få bruke de 

ulike sansene sine som luktesans, se- og følelsessansen. 

 

Superklubben – Denne klubben vil bestå av to åringene. De skal gå i 

turnhallen og ha et fast opplegg i slutten av hver måned.  

Vi vil legge til rette for spennende innhold og utfordringer tilpasset 

denne aldersgruppen. 

 

Månedens 

sanger 

God morgen, Navnesang, Tommelfinger, Lille Petter edderkopp. 

Eventuelt andre sanger som barna vil synge.  

 

Personalet på 

Møllebukta 

Ida – Pedagogisk leder 100% 

Natasa – Pedagogisk leder 100% (konstituert) 

Line – Barne- og ungdomsarbeider 100% 

Gunhild – Barne- og ungdomsarbeider 80% 

Sharmian – Jobber 20% for Gunhild (også vikar ved behov) 

 

Praktisk 

informasjon 

• Viktig at dere sender melding eller ringer avdelingen om 

barnet er syk, blir hjemme eller kommer sent. 

Telefonnummer til Møllebukta: 90728241. 

• Vi starter med aktiviteter fra kl. 09.30. 

• Husk å henge på låsen til porten som er ute. 

• Fint om dere kan merke alt av klær, sko, og utstyr. 

• Foreldremøte 19.09. kl. 18.00 - 19.00. 

 

 

Hilsen oss på Møllebukta 😊 


