
SEPTEMBERBREV FOR HAKKEBAKKE 2020 
Velkommen til et nytt barnehageår på Hakkebakke! Vi er til sammen 24 barn på avdelingen, og barna deles inn 
i grupper daglig.  Rokketrollene (5 åringer) er på en gruppe med base på Rokkerommet og 
grupperommet. Musegjengen og Ompalompane er samlet i en gruppe med base på Hakkebakke. Gruppene er 
sammen i tiden 08.15 til 15.15. Barna spiser de fleste måltidene i gruppen sin. Gruppene deles inn i mindre 
grupper på formiddagen. Inndeling i mindre grupper gir barna mer ro, trygghet og bedre voksenkontakt.  
 
De siste ukene har vi blitt mye bedre kjent, og barna har etter hvert funnet sin plass i barnegruppen. Den første 
tilvenningsperioden har gått fint. Vi arbeider mye i forhold til gode relasjoner, vennskap, inkludering, lek, 
sosialt samspill, rutiner og grensesetting. Alt dette bidrar til å legge et godt grunnlag for hele barnehageåret. 
 
Denne måneden ønsker vi å bli enda bedre kjent. Vårt mål er at barna skal føle seg trygge og er aktivt 
deltakende i lek. Videre ønsker vi at barna føler seg trygge på andre barn, voksne og rutinene i barnehagen. 
Familien skal også føle seg velkommen og komfortabel ved levering og henting. Tema denne måneden er 
trygghet, vennskap, inkludering, lek og brannvern. Vennskap og inkludering er et svært viktige tema som vi skal 
arbeide med gjennom hele året. 
 
Barna blir kjent med Kanin og Pinnsvin gjennom 10 små vennebøker. Kanin og Pinnsvin er bestevenner, men 
opplever at selv gode venner kan bli uvenner iblant. Bøkene hjelper barn med å finne metoder for hvordan 
man skal oppføre seg mot hverandre. Tema i vennebøkene er: Si unnskyld, Dele, Vente på tur, Si stopp, Roe seg 
ned, Bli enige, Snakke om det, Samarbeide, Spre glede og Vise følelser. 

 
Ukene er organisert med faste aktiviteter og samlinger hver dag. I korte trekk ser en uke på Hakkebakke slik ut: 
• Mandag: turdag med gruppene  
• Tirsdag: grupper og temaarbeid 
• Onsdag: grupper/skolestartergruppe  
• Torsdag: grupper/skolestartergruppe  
• Fredag: utegruppe og lekegrupper på tvers av gruppene og rom 
 
Bursdag: 
                                *ODA 4 år – feires mandag 14. september 
 

Hurra! Gratulerer så myeJ 
 

 
Månedens fokusområde fra Rammeplan for barnehagen er: Kropp, bevegelse, mat og helse. Vaner og 
handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. 
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og 
sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek 
og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til 
at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser (Rammeplan for 
barnehagen). 
 
Covid-19 informasjon: Vi er på gult beredskapsnivå. I barnehagen betyr det at barna må ha med mat og drikke 
til alle måltider. Matboksene legges i kasser inne i garderoben og drikkeflaskene settes i flaskestativet. 
Skolestarterne har en egen kasse som står ved tørkeskapet. To foreldre kan være inne i garderobene samtidig. 
Besteforeldre, og andre som leverer og henter, må ringe til Hakkebakke (902 84 061) for å gi beskjed om når de 
står utenfor porten. Se oppdatert informasjon om covid-19 og beredskapsplan på nettsiden til Åsen 
barnehagene. 

Hakkebakke er nøttefri sone. Et av barna på Hakkebakke har alvorlig allergi for peanøtter og nøtter. Vi ber 
derfor om at barna ikke har med nøtter i matboksen og peanøttsmør på brødskiven. Barna bør heller ikke spise 
nøtter om morgenen før de kommer i barnehagen. 

NB! Det er av stor betydning at dere, foreldre, regelmessig følger med på Hakkebakkes nettside. Alle 
oppfordres til å abonnere på våre nyheter som blir lagt ut på siden. Her vil dere få diverse informasjon om det 
vi arbeider med i barnehagen og bilder fra hverdagen. I tillegg finner dere 
månedsbrev, månedsplan, nyheter og annet på denne nettsiden. Vår 
adresse er: 
https://www.minbarnehage.no/aasen/seksjon/19874 
 
Mer praktisk informasjon kommer snart på et eget skriv. 
Vi gleder oss til et nytt og spennende år på avdeling Hakkebakke! 
Hilsen fra Frida, Hanne, Siv Merete, Kjetil, Frøydis, Anette og Christine  


