
Månedsbrev for Mynte                 september 2020 

 

Velkommen september og velkommen til et nytt barnehageår! 

 

Velkommen til Mynte; Sanna, Noah, Hektor, Frida og Michal. 

Velkommen til foreldrene deres. Og sist, men ikke minst 

velkommen igjen til alle dere vi kjenner fra tidligere.  

 

Vi gleder oss til et opplevelsesrikt år sammen med dere alle. 

 

 

 

Nøkkelordene for september er ord som beskriver de rutinene 

barna er eller skal bli kjent med i barnehagen. Frokost, lek, 

samling, lunsj, bleier, sovestund, mamma og pappa. 
 

 

Våre refleksjoner fra august:  

 

Jeg starter med å reflektere litt over gruppa. I år består Mynte av 

ni barn. I gruppa ert det fem jenter og fire gutter. Fire av barna er 

igjen fra i fjor og fem av barna er nye. Alderen er fra to år og åtte 

måneder til 14 måneder.  

 

I løpet av de siste ukene for noen av barna og de seneste dagene 

for andre, har barna fått mange erfaringer med det å gå i 

barnehagen. De har taklet den nye hverdagen sin på veldig gode 

måter. Men med forskjellige tilnærminger. For noen av barna har 

de nye lekekameratene og nye leker og bøker vært gode å ha i 

tilvenningen, mens for andre er vi voksne de viktigste. Vi sitter på 

gulvet og er tilgjengelige for trøst, kos og lek. I dere foreldres 

fravær er vi den trygge havnen. Vi ser at måten barna brukte dere 

foreldre på de første dagene når dere var sammen med dem, nå 

er overført til oss. Når barn har en god tilknytning i bunn vet vi 

at de har lettere for å knytte seg til oss som omsorgspersoner, og 

det opplever vi nå i praksis.  

 

 Den første tiden i barnehagen er det ekstra positivt for barna å 

ha med sin egen matboks og drikkeflaske, kanskje en tutt og en 

kosi. De blir en forbindelse mellom hjemmet og barnehagen for 

barna. Og for at barna skal takle adskillelsen fra dere foreldre 



gjennom en hel dag trenger de å holde på de indre bildene av 

dere. Disse objektene hjelper barna med nettopp det, og på 

fagspråket kalles de overgangsobjekter. Husene med bilder dere 

lager til å henge i barnehagen gir barna den samme effekten. De 

kan oppsøke disse husene når de har behov for en oppfriskning av 

de indre bildene sine. 

 

Vi opplever at barna syns det er greit å være sammen med oss i 

barnehagen. De fleste takler adskillelsen fra foreldrene om 

morgenene med og uten støtte fra oss voksne. Men vi er forberedt 

på at barna kan få flere reaksjoner etter hvert. Noen av barna 

reagerer på den nye hverdagen med en gang, mens for andre 

kommer reaksjonen når det nye og spennende har blitt noe som 

faktisk skal skje hver eneste dag. 

 

September på Mynte: 

 

I september vil fokuset være på tilvenning. Vi legger opp til at 

barna skal få møte den nye hverdagen sin i små doser, og har 

satt oss følgende mål for ukene som kommer. 

 

• Å bli kjent med nye barn og foreldre.  

 

Vi ønsker å bruke tiden fremover på å bli kjent med hverandre. Vi 

legger til rette for hverdagssamtaler for å bli kjent med barna og 

se hvem de er og hva de er opptatt av. Vi bruker også mye tid på å 

sitte på gulvet og se og observere barna. Hva liker de og hva liker 

de ikke? Hva reagerer de på? Hva er ekstra kjekt, og bør derfor 

gjentas?  

 

Og så forteller vi om barnas dager til dere foreldre, spør om det vi 

lurer på, og lytter oppmerksomt til det dere har å fortelle. Og slik 

blir vi bedre kjent med dere også. 

 

Og så har vi de fine husene igjen da. De blir en naturlig møteplass 

for barna, og en innfallsvinkel til gode samtaler og øyeblikk.  

 

• Å skape gode rutiner.  

 

I starten av et nytt barnehageår er fokuset alltid på trygghet og 

trivsel. Hverdagen er ny og ukjent for de barna som akkurat har 



begynt hos oss, men også for de barna som gikk her i fjor. For å gi 

alle trygge og forutsigbare dager legger vi vekt på få, men faste 

rutiner som gjentas dag etter dag. Rutinene i barnehagen blir 

som en klokke for barna, der de etter sine behov og forutsetninger 

kan holde oversikt over dagen. Derfor er de viktige. Men med 

rutiner følger også overgangssituasjonene. En overgangssituasjon 

er når noe avsluttes for at en ny aktivitet skal starte. Og det er i 

disse situasjonene vi ser at barna blir utrygge. Rutiner er derfor 

nødvendige, men vi kan allikevel ikke ha for mange av dem til å 

begynne med.  

 

En av rutinene vi er i gang med er samling. Hver dag når klokka 

nærmer seg 10.30 tar vi fram samlingskofferten vår, og gjør klar 

til samling. Noen av barna kjenner denne rutinen nå. Og så 

hjelper det på at de fire som også gikk hos oss i fjor jubler og roper-

samling når tiden er inne. Noen går mens andre kryper bort til 

matta der samlingen finner sted. Barna liker samling fordi vi 

deler en felles opplevelse, og gjør noe kjekt sammen. 

 

Vi begynner med noen ganske få av rutinene våre og utvider 

sakte, men sikkert etter hvert som barna er klare for det. Å gjøre 

barna vante med sin nye hverdag på den måten gjør at den nye 

situasjonen blir lettere og lettere for hver dag som går. Vi vet at 

alle barna få det godt i barnehagen, vi vet bare ikke hvor lang 

tid det vil ta. Og når vi ser at alle er trygge og klare, setter vi i 

gang med flere aktiviteter, prosjekter og turer. I månedsbrevet for 

oktober vil dere få mer informasjon om dags- og ukerytme og et 

større innblikk i hva vi fyller dagene våre med. 

 

I Rammeplanens kapittel 6 om overganger er fokuset på nettopp 

rutiner.  Det heter: «Barnehagen skal tilpasse rutiner og 

organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 

relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn». 

 

• Å legge til rette for trygge og lekende barn. 

Etter hvert når barna ser mønsteret i alt det nye de nå erfarer, 

blir de i stand til å rette enda mer av oppmerksomheten sin mot 

det sosiale sammen med de andre barna og slippe seg mer løs i 

leken. 

 



 

 
Viktige datoer i september: 

• Hipp hurra for Alma som blir 2 år den 26.  

• I uke 38 arrangerer vi brannvernuke i barnehagen. Barna lærer om brannalarm, vi 
øver på evakuering og retter oppmerksomheten mot brannvern generelt. 

• Fra og med mandag 31.08 starter vi opp igjen med matservering i barnehagen. 
Barna får servert lunsj og en halv frukt til fruktmåltidet klokken 14. Barna må ha 
med frokost og litt mat til fruktmåltidet. Hygieneregler i forhold til matservering 
blir selvsagt overholdt fra vår side. 

 

Til informasjon:  

 
Vi minner om at vi fortsatt må forholde oss til corona-situasjonen vi alle er i. Det 
betyr at vi voksne må holde minst en meter avstand fra hverandre, 
hygienereglene må overholdes, og dere må holde barna deres hjemme fra 
barnehagen ved selv milde symptomer på luftveisinfeksjon. Husk også at det 
kun kan være to voksne i garderoben samtidig. 
 
Vi har fortsatt begrenset mulighet til å oppholde oss på uteområdene i 
barnehagen. Vi har en formiddag og en ettermiddag på vårt uteområde, og to 
formiddager på Lilla hus. I tilvenningen kan det derfor skje at det ikke blir så mye 
utetid på barna. De nye barna må først få venne seg til å gå i barnehagen inne, 
så ute på uteområdet vårt før vi kan bevege oss utenfor barnehagens 
uteområde. Vi ber om forståelse for det. 

 

 

 

Fagområder i fokus: 

 

• Kommunikasjon, språk og tekst 

 

 

 

Hilsen May, Nayer og Tonje         

 


