
August og September på sniff  

 « Barn er utrolig flinke til å imitere. Samme hvor hardt man sliter for å lære dem 

gode manerer, oppfører de seg som kopier av sine foreldre.» 

Lis Byrdal 

Tilvenning: 

 

Velkommen til nytt barnehageår! 
Vi håper alle har hatt en flott ferie; vært mye sammen og 
opplevd kjekke ting. Samtidig vil vi ønske de nye barna på 

avdelingen og familiene deres velkommen til Sniff!  
Det er to barn som begynner i uke 33, et begynner i 

november og så er det en plass som ikke er besatt ennå.  
Vi har satt av de fire første ukene til tilvenning av de nye 

barna, men vi vet av erfaring at det kan ta lengre tid, så vi 
får ta det som det kommer. 

 

Hva skjer i August og 
September: 

 

Tema: «Bli kjent» 
Som dere ser av månedsplanen er ukene i starten fylt opp 

med tilvenning.  
Tilvenningen handler ikke bare om at barnet skal lære å 
være i barnehagen uten mor og far, men også om at de 
skal bli godt kjent. De skal bli kjent med de voksne, de 
andre barna, omgivelsene og rutinene, og så skal de bli 

en del av det hele. Det er en stor jobb for en liten kropp, 
og både nye og «gamle» barn vil nok bli ekstra slitne de 

første ukene. 
I starten legger vi derfor ned listen og har veldig lite, men 

fast opplegg. Etter hvert starter vi opp med ulike 
aktiviteter som å lage varm lunsj, gå på tur, ha 
formingsaktiviteter og andre typer samlinger. I 

begynnelsen er det de eldste barna som er med på 
aktivitetene, før de andre deltar på det de er modne for 

etter hvert. 

Bursdager: Det er ingen bursdager på Sniff i August eller September.. 
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Vi feirer bursdagsbarn med flagging, krone og 
bursdagssamling! 

Merkedager: 17. August er det planleggingsdag og barnehagen er 
stengt. 

Andre beskjeder: 

 

Husk å merke alt tøy med navn, så blir det lettere for oss 
å holde orden! 

I løpet av September vil det være oppstartsamtaler for 
de nye! 

 

Vi ser fram til å bli godt kjent med dere alle og gleder oss 
til en spennende høst. 

Hilsen Jeanette, Fern, Ouafaa, og Anett 

 

 

 


