
Lille my månedsbrev oktober 2022 

  

September måned har flydd, var en måned full av nye inntrykk med travel, 

men kjempefin tilvenning og en fin tid for å bli bedre kjent med dere alle 

store og små. Vi ser at både barn og foreldre føler seg i familie nå, vi kan si 

at vi har hatt en god evaluering av tilvenning, vi har kom i gang med turer, 

aktiviteter og matlaging, så plutselig var vi allerede i oktober. 

Vi forsetter med turer, aktiviteter og matlaging denne måned. Selv om vi 

har hatt litt endringer i planene våre, som vi har forklart på foreldremøte.  

Tirsdager har vi pedagogisk ledermøte på huset det vil si at Daniela er ikke 

på avdeling fram til kl 10:30.  Daniela jobber fram til sommeren 80% p.g.a 

hun tar videreutdanning på UiS. I tillegg skal Jorunn være sensor noen 

ganger til barne-og ungdomsarbeider som tar fagprøven sin, derfor skal vi 

ha de dager da både Daniela og Jorunn er vekke en fast vikar på lille my, 

dette semester skal Vicente jobbe hos oss. 

Uke 43 markere vi FN dager, dette blir mandag 24 oktober i barnehagen. 

Alle er invitert fra kl 15:00 til 16:30. Vi skal selge kaffe, te og kake.  

Husk at det er viktig at barna har passende klær som passer til været, vi ser 

at flere barn ikke har alt de trenger angående ute tøy. Viktig 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. Eller hvis andre enn foreldre skal hente vennligst send en sms 

eller ring. 

Takk til dere foreldre for tidlig levering av barna        

NB!! Uke 41 er høstferie uke, gi gjerne beskjed om ditt barn skal ha fri. 

Vi ønsker en god oktober måned til dere alle. 

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe. 

Hilsen Daniela, Jorunn, Anette og Liv Maren.       

 



 


