
Lille My Månedsbrev september 2022 

Velkommen til nytt barnehage år!!  

Håper at alle har hatt en fin ferie. I sommer har vi hatt fantastisk vær og blitt ekstra kjent 
med voksene og barn fra andre avdelinger.  

Denne høsten får vi flere nye barn, vi ønsker Seemal, Felix, Tuva og Heine velkommen til 

lille my. Vi vil også ønske kjente barn velkommen tilbake. Mål for august er å skape 

trygget for nye og kjente barn og vennskap. Vi kommer til å jobbe for å danne gode 

relasjoner til hverandre. Rammeplanen for barnehager sier at personalet skal sørge for 

at alle barn opplever trygghet, tilhørighet, og trivsel i barnehagen. Den første tiden i 

barnehagen får barna en primærkontakt. Denne personen skal være der mest for barnet 

i begynnelsen. Vi kommer til å se om det er greit å begynne med turer og aktiviteter i 

september, vi vil sikre at våre små føler seg trygge i barnehagen, derfor det kan bli at 

våre planer kan endres i løpet av dagen etter barnas behov.  

Når barna begynner i barnehagen, kan det være vanskelig å skilles fra mor og far. Det er 

naturlig at barna blir lei seg. For å få en god tilvenning er det viktig at barna ikke har 

lange dager i starten. Barna bør ha kortere dager i begynnelsen i barnehagen. Hvis 

barnet har mange dager fri kan det være at man må begynne tilvenningen på nytt. Det 

kan være en hjelp å ha med en ting hjemmefra som barnet er glad i, som en koseklut, tutt 

eller annet. Når du går er det viktig at du sier farvel til barnet og at du kommer tilbake 

for å hente han/henne, det skaper forutsigbarhet og trygghet. Korte avskjeder er ofte det 

beste, hvis du sier hade til barnet bør du ikke komme tilbake, det kan være vanskelig 

med to avskjeder på en dag. Gråten går som oftest over når du har gått. Vi prøver å gjøre 

det beste vi kan, uten tvil skal vi ta kontakt med dere om det er nødvendig, alltid med 
tanker på barnas beste.  

Det er viktig at barna har passende klær som passer til været. Husk å ha nok skifteklær. 

Alle klær, sko og tutter må være merket med barnets navn.  

Private leker anbefales ikke ha inn i barnehagen, det kan være vanskelig å dele leker 

med andre, og det er ikke alt som passer på en småbarnsavdeling.  

Vi begynner kjernetiden i barnehagen 09.00. Vi ønsker alle barn blir levert før dette 

tidspunktet. Hvis barnet blir hjemme eller kommer senere ønsker vi beskjed.  

Vi er glade for å ha alle dere nye og gamle foreldre på lille my, vi er takknemlig for det 

gode samarbeid vi har hatt fram til nå. Tilvennings perioden er ikke lett både for kjente 
barn, nye barn og ikke minst dere foreldre.  

Vi ønsker dere en fin september måned. 

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe. 

Hilsen Daniela, Jorunn, Anette og Liv Maren.       


