
SEPTEMBERBREV FRA MAURTUA 
Da var vi kommet i gang med det nye året! Vi har fått 8 nye barn på avdelingen, og det går 

mye tid med på å gi dem en god og trygg start. Vi merker godt at de andre barna merker 

forandringen på avdelingen. Noen har mistet gode venner og rollemodeller etter at 8 barn fra i 

fjor har begynt på skolen. For noen barn går dette helt fint, mens for andre tar det litt tid å 

finne sin nye plass i gruppen igjen. 

Vi har 3 skolestartere i år, som skal sette i gang med skolestartergruppe sammen med 

skolestarterne på Bamsebo. 

Vi ønsker også å få til et godt samarbeid med Bamsebo, vår gode nabo, for å skape vennskap 

på tvers av avdelingene.       

NYTTIG INFORMASJON 

Foreldremøte: Onsdag 14. september klokken 18:30. Det er foreldremøte på avdeling 

Maurtua. Da går vi gjennom barnehagens hverdag, Maurtuas generelle dags- og ukeplan, 

hvilke forventninger vi har til dere som foreldre, og det blir rom for spørsmål og dialog. Det 

blir hengt opp påmelding i garderoben, og vi ønsker alltid at minst en forelder for hvert barn 

kan komme. Vi håper vi ser deg der!       

Fiskemåltid: Hver tirsdag serverer vi et varmt fiskemåltid. Vi får levert 3 ulike menyer; 

fiskepudding, fiskeboller og fiskekarbonader. Alle rettene serveres med poteter, grønnsaker 

og diverse sauser. 

Sykkeldag: Hver mandag og tirsdag har Maurtua og Bamsebo sykkeldag. Det betyr at i 

utetiden fra 12 til 14 er det våre to avdelingene som får førsterett på syklene vi har i 

sykkelskuret. Onsdager er det sykkelfri dag. Torsdager og fredager er det sykkeldagen til 

Labbetuss og Tusenbein. 

Skolestartergruppe: Vi starter opp med skolestartergruppe i løpet av september. Som i fjor, 

blir det aktivitetsboken «Trampoline» vi kommer til å bruke. Vi planlegger å få til et 

samarbeid med Bamsebo, siden begge avdelinger har 3 skolestartere i år. Det kommer mer 

info om dette senere. 

Barnerupper: Vi deler barna i mindre grupper. Vi gjør ulike aktiviteter inne eller ute. 

Eksempler på aktiviter: Rollelek, konstruksjonslek, ulike spill, forming (maling, klipping, 

liming), snekkerboden, uteleker. 

Skiftetøy: Husk å sjekke skapene inne på avdelingen. Vi ønsker to sett med klær, i tilfelle 

uhell eller regnvær. Vær spesielt obs på sokker og truser, det er ikke så kult å gå uten. 

Navnelapper: Jeg anbefaler alle å merke alle klær med navn. Det går 18 barn på avdelingen, 

og vi har ikke mulighet til å huske hvem som eier hva, med mindre alt er merket med navn. 

Bokdag: Ta med yndlingsboken og del den med venner! Boken kan gjerne være knyttet til 

månedens tema. Vi kikker på bøkene i samlingen. Boken trenger ikke være på norsk, det er 

spennende med fremmede språk også. Husk å merk boken med navn. 

Turdag: Hver mandag tar vi sikte på å gå en tur. Vi går vanligvis ut porten klokken 09:30. I 

starten blir det kortere turer i nærområdet (lekeplassen ved Kilden eller Sommerhaugen). Det 

hender vi tar med mat og spiser lunsj før vi returnerer. Etter hvert går vi lenger. 

 



MÅNENDENS TEMA 

Denne måneden tar vi utgangspunkt i temaet «Vennskap». Vi setter fokus på å bli kjent med 

hverandre og på å skape gode vennskapsrelasjoner. 8 nye barn skal bli kjent med og bli trygge 

på både voksne og de andre barna. Har dere bøker hjemme om vennskap, ta dem gjerne med 

på bokdagen. 

 

MÅNEDENS SANG/DIKT 

En ring av gull 

 

En ring av gull 

En riktig stor  

Med plass til alle hender 

Der ingen er størst, der ingen er minst 

Der ingen er først, der ingen er sist 

Vi holder fast, så alle kjenner 

at ringen er smidd av gode venner 

 

BURSDAGER 

NABLIS blir 3 ÅR 12. september! 

MÅLFRID blir 3 ÅR 17. september! 

VIKTOR blir 4 ÅR 28. september! 

DANIEL blir 3 ÅR 29. september! 

Hipp hurra! Gratulerer så mye med dagen!       

MERK DISSE DAGENE DENNE MÅNEDEN 

- 14. september: Foreldremøte 

 

ÅTTE TEMAER FOR GODT SAMSPILL 
Tema 1: Følelser - Vis at du er glad i barnet ditt 
Hvordan kan du vise at du er glad i barnet? 

 

• ved å smile og le sammen med barnet 

• ved å gi barnet en klem eller et klapp på skulderen 

• ved å si at du er glad i barnet 

• ved å leke og tulle sammen med barnet 

• ved å snakke med et smil i stemmen 

• ved å trøste barnet og hjelpe det til å roe seg ned 

 

Hilsen oss på Maurtua! 
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