
 Månedsbrev September  

  

Velkommen tilbake til alle etter ferien!  

  

Vi er nå komt til september og har brukt august måned til å bli 
kjent og trygg på avdelingen, både for de barna som allerede har 
vært på Bamsebo et år men også for de ny  

oppstarta barna. På Bamsebo har vi fått tre nye barn som har 
startet i løpet av august. Dette er Mikkel, Viktoria og Mia, 
velkommen til dere!  

  

For at barna skal kunne lære og utvikle seg så er det viktig at de er trygge både på hverandre og 
oss voksne. Derfor har det vært viktig for oss å skape ro og trygge rammer for alle barna. Dette er 

viktig både for de barna som har hatt sine første dager, men også for de barna som allerede har 
gått et år. Det er mye nytt for alle og alle skal finne sin plass.   

  

Vi har delt opp barna slik at noen har vært ute og noen inne. Dette skaper ro til lek og utforsking. 

Barna har fått bli kjent med rutiner som skaper forutsigbarhet. Vi har fått noen nye leker, noen små 
biler som er veldig kjekke å leke med ute i sandkassen. Barna lager bilbane i sanden og kjører 
rundt og over humper i sanden. Ellers er gjemmeleken veldig gøy, da teller vi og barna gjemmer 

seg. De fryder seg når noen finner de. Inne har vi hatt små samlinger der vi tar frem gitaren og 
synger, dette er noe alle liker. Det skaper også samhold og felles opplevelser for både barn og 

voksne. Vi er også opptatt av å skape gode relasjoner blant barna og har fokus på å være en god 
venn. Dette gjør vi ved å veilede barna i lek og minne de på at de må spør om å bli med i lek, 
bytte leker og dele med seg.   

  

Etter hvert vil vi begynne med å gå tur, bade en gang i uka, ha språkgrupper og lekegrupper. Ved 
å dele barna i små grupper skaper en ro til lek og utforsking sammen med en voksen.   

  

Månedens tema er kroppen min. Her skal vi bli kjent med kroppen med fokus på ansikt, 2 åringene 

vil utforske litt videre på kroppen etter hvert. Målet er å kunne navngi ulike kroppsdeler som øyne, 
munn, kinn, hake og ører. Vi skal sammenlikne ulike ansikt både på oss selv og andre, men også 
dyr. Eks: en ku har to øyne og munn som oss. Vi vil synge sanger om kroppen, studere vårt eget 

speilbilde, spille lottospill og fokusere på hva vi bruker munn og øyne og nese til. Lukte, smake og 
se.   

  

  
Vi vil ønske Ellinor velkommen på besøk til oss i september og Akram som starter på Bamsebo i 

midten av september.   

  

HUSK:   

Foreldremøte 24 september  

  

Pass på at barna til enhver tid har skift, ytterklær etter vær og 
bleier i skapene sine. Dersom det er noe dere lurer på, bare 
spør!   

Vi ønsker et godt samarbeid med dere foreldre og ser frem til 
en opplevelsesrik høst!  

  

Hilsen Eldfrid, Brit, Jeanette, Ellen og Gunnhild.    


