
 

 

 

 

 

NYTT BARNEHAGEÅR OG NYE MULIGHETER!  
 

Vi ønsker alle dere nye/kjente barn og foreldre velkommen til et lærerikt 

år og ser fram til et godt samarbeid. I år består Snusmumrikken av 17 barn 

(3-6 år) og 3 fast ansatte. Aysel er pedagogiskleder, Merete og Rikke er 

barne- og ungdomsarbeidere. Vi er også heldige som har Bente Helene og 

Ruth Marie som utførere på avdelingen. Eline er 1-års læring og får god og 

tett oppfølgning av Merete som er instruktør og veileder for henne. 

Førskolegruppe ved navnet Hemul består av 13 barn total sammen med 

Mummitrollet.  Vi har 6 skolestartere i år på Snusmumrikken. Her vil det 

blant annet være førskoleopplegg, begrepstrening ved navnet 

begrepsklubb og ikke minst svømming og andre kjekke aktiviteter. Målet 

er at barna skal få en trygg overgang til skolestart og oppleve glede over å 

være eldst i barnehagen.  

 

 

 

 

 

 

 

Vi øver masse på å vente på tur, følge nøye med beskjeder og ikke minst, 

mye selvstendighetstrening.  

 

I høst har vi to helt nye barn ved navnet Sofia og Ashvik. Begge har vært i 

ulike barnehager. Så har vi Håkon, Maja og Nathalie som kom over fra 

Sniff. Vi gleder oss masse til å bli kjent med både store og små.  

                                 

MÅNEDSBREV 

snusmumrikken  

HEMULENE ER SOM FØLGENDE:  

ASHVIK, JONAH, ZOHOR, MIA, ZAHRA, AALIYA,  

En god sammenheng mellom barnehage og skole er å legge til rette 

for et helhetlig opplæringsløp, som ivaretas, støttes og utvikles på et 

tidlig tidspunkt, og at barna får mulighet til å oppleve kontinuitet ved 

at de kan bygge videre på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen 

inn i skole og SFO.  

 Plan fra overgang mellom barnehage, skole og SFO  

September 2022 



 

FOKUS FOR MÅNEDEN  

Denne måneden vil fokuset være tilvenning på ulike rutiner og bli trygg på 

hverandre. Vi lar barnas behov styre tilvenningsperioden for å skape gode 

og trygge relasjoner, og selvfølgelig bli vant med dagsrytmen på 

avdelingen. Barna har ulike behov og er forskjellige, så noen vil bruke mer 

tid på å bli trygge enn andre. Og noen virker trygge i starten, også kan de 

etter en stund begynne å gråte når mamma eller pappa drar fra barnet på 

morgenen. Dette er egentlig ganske normalt. Det er en stor omveltning 

for barnet å gå fra det kjente, trygge hjemme til det helt ukjente og 

utrygge, nye i barnehagen Vi vil gjøre det vi kan for å skape trygghet for 

barna, og selvfølgelig for foreldre også. Så hvis dere lurer på hvordan det 

går med barnet ditt/deres, så ta kontakt med oss! God dialog, gjensidig 

informasjon og tillit er viktig for vårt samarbeid. Hvis vi lurer på noe, så 

snakker vi sammen det er alltid en god løsning. Vi ser også at det er en ny 

endring for de eldste barna og dele oppmerksomhet med mange nye er 

nytt, vi snakker med barna og setter ord på følelser så godt så vi kan. 

Tema for måneden vil være vennskap og målet skal være å skape gode og 

trygge relasjoner, inkludere alle i lek.  Vi kommer til å dele oss i mindre 

grupper utover høsten, og kommer også til å jobbe med temaet gjennom 

maling, tegning, samlingsstund og annen utfoldelse av kreativitet. 

I uke 38 er det nasjonal brannvernuke. Det vil si at vi skal ha søkelys på 

brannsikkerhet og ha brannøvelse sammen med barna da øver store og 

små seg på å komme seg ut av dørene når alarmen blir utlyst. Viktig med 

tøfler på føttene. Vi minner om at all klær merkes med navn da dette gjør 

jobben våres lettere.  

 

 

 

 

 

Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er 

trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er 

den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut 

fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles 

avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. 

Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, 

godhet og organisering av følelsene sine (Powell, Cooper, Hoffman, 

Marvin, 2015). 

 

 



 

FORELDREMØTE  

Foreldremøte vil finne sted i barnehagen den 28.september klokka 18:00-

20:00. Vel møt!               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BURSDAGSFEIRING I SEPTEMBER 

Mia 4 år 10.09.22 dagen feires 9.9.22  

                                                

 

             Vennlig hilsen Merete, Aysel, Rikke, Bente Helene og Eline. 

 

VIKTIG INFO  

Vi oppfordrer til å 

holde barnet 

hjemme 48 timer 

ved siste oppkast 

og diare. Dette for 

å unngå smitte.  

 

 


