
OKTOBERBREV FRA MAURTUA 
September er over og nå begynner vi å merke at høsten er i anmarsj. Det er viktig at alle 

sjekker over klærne til barna, det blir mye klesskifter i løpet av en uke når det regner 

sidelengs og det er store innbydende pytter å hoppe i! Husk lue og regnvotter. 

Takk til alle som deltok på foreldremøtet. Legger ut informasjonen fra foreldremøtet på 

hjemmesiden, og synes det er viktig at alle leser igjennom. Ida Mari er fortsatt sykemeldt, og 

det er lyst ut vikariat på hennes stilling. Frem til vi har en pedagogisk leder, er det Stefan som 

har hovedansvaret på avdelingen, og er det noen spørsmål, kan de sendes til 

stefan.carlhoff@stavanger.kommune.no. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe. 

NYTTIG INFORMASJON 

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 jobber med aktivitetsboken «Trampoline», leser en bok som handler 

om å starte på skolen, og gjør formingsaktiviteter. 

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

Eksempler på aktiviteter: 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: Vi 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: FØLELSER 

Denne måneden tar vi utgangspunkt i temaet «Følelser». Det er mye følelser å håndtere i løpet 

av en barnehagedag. Mange situasjoner som tar en fra glede til sorg, fra frustrasjon til lettelse. 

Det å snakke om følelser gjennom bøker eller i en gruppe/samling, og det å sette ord på dem 

når barnet viser dem, er noe vi aktivt gjør for at barnet skal lære seg å håndtere følelsene på en 

hensiktsmessig måte. Vi snakker om at det er greit å vise følelser, alle har dem, alle føler dem 

forskjellig og at det er mange ulike følelser. 

Stikkord: Følelser, glede, frykt, sinne, tristhet, misunnelse, dele, trøste, hjelpe, le, gråte. 

mailto:stefan.carlhoff@stavanger.kommune.no


MÅNEDENS SANG/DIKT 

Jeg blir så glad når jeg ser deg 

 

Jeg blir så glad når jeg ser deg,  

Jeg blir så glad når jeg ser deg, 

Jeg blir så glad når jeg ser deg! 

Jeg blir å glad, så glad, så glad når jeg ser DEG! 

 

BURSDAGER 

KASANDRA blir 5 ÅR 12. oktober! 

Hipp hurra! Gratulerer så mye med dagen!       

 

 

 

MERK DISSE DAGENE DENNE MÅNEDEN 

• 4. oktober, SKOLESTARTERNE reiser og besøker Bjørnis på Rogaland Brann og 

Redning Hovedstasjon i Sandnes. Taxibuss fra barnehagen klokken 09:15, retur 13:10 

fra Sandnes. 

KONTAKTINFORMASJON 

Vi samler inn kontaktinformasjon og lager en liste med navn og telefonnummer som sendes ut 

til samtlige foreldre som har skrevet seg på, slik at dere lettere kan komme i kontakt med 

hverandre for besøk eller andre avtaler. Om du ønsker å stå på denne listen, send navn på 

barn, navn på deg/dere og telefonnummer til stefan.carlhoff@stavanger.kommune.no så skal 

vi legge deg/dere til listen. 

Merk: Vi kan ikke sende ut kontaktinformasjon til de andre før vi har fått tillatelse av 

deg/dere. 

 

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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