
Månedsbrev fra Trollheimen 

 

September                                

 

Velkommen til det nye barnehageåret til alle de nye og til de kjente barna og foreldre!  

Vi er nå i en spennende tid da vi bygger grunnlaget for resten av barnehageåret – det er 

tilvenningstid. Denne tiden bruker vi til å bli godt kjent med de nye barna og foreldrene 

deres. Gjennom lek inne og ute, måltider sammen, stell, korte sangsamlinger viser vi omsorg 

og bygger relasjoner til hvert enkelt barn og på den måten gjør vi barnehagen til et 

forutsigbart og trygt sted å være.   

Tilvenningen tar tid. Vi ansatte, som har blitt barnas sekundære tilknytningspersoner, legger 

til rette for at de små, som akkurat har begynt å være i barnehagen uten mamma og pappa, 

skal ha det godt og trygt. Vi venter med planer og ulike aktiviteter. I stedet har vi fokus på å 

være her og nå og sørge for at alle skal ha et fang å sitte på når de trenger det og støtte i lek 

og utforskning av verden rundt seg. Vi anbefaler også at nye barna skal ha litt kortere dager 

nå i tilvenningsperioden. Det å slippe å lengte etter mamma og pappa i lengre perioder 

minsker stressnivået til ettåringer og kan bidra til å skape en positiv opplevelse av å være i 

barnehagen.  

Noen har allerede vært hos oss i 3 uker og noen har nettopp begynt. Vi har allerede blitt 

kjent med 7 av 8 nye barn og gleder oss til å ta imot det siste barnet som begynner i slutten 

av september. Vi har også et barn som allerede har gått på avdelingen i fjor og opplever 

store endringer og skal finne sin nye rolle i gruppen.  



Vi setter stor pris på innsatsen til de mammaene og pappaene som tilbrakte en hel uke på 

avdelingen vår sammen med ungene sine og oss ansatte. Foreldre ble dirigert ut og inn og 

fortalt nøyaktig hvilket klokkeslett de skulle gå og komme tilbake, som ikke alltid fikk servert 

kaffen sin og svettet like mye som oss ansatte, men som var gode, tålmodige, åpne, 

hjelpsomme og bydde på mye god humor. Dette var en god start på samarbeidet barnehage-

hjem! 

September måned skal vi bruke på å bli enda bedre kjent med hverandre. Etter hvert 

kommer ukeplan og målet er å dele barna i mindre grupper når vi skal leke/ha ulike 

aktiviteter.  

I starten av barnehageåret har barnehagen vår valgt tema «meg selv». På liten avdeling 

velger vi å ha fokus blant annet på meg og kroppen min, meg og familien min (der «boka mi» 

spiller stor rolle) og meg og vennene mine på avdelingen. Temaet «meg selv» skal speiles i 

samlingsstunder gjennom sanger, bevegelser, rim og regler, gjennom bøker, lek med maling 

og andre materialer.  

 

Det skal være foreldremøte onsdag den 21. september. Foreldre på Trollheimen skal møte 

opp på avdelingen vår på kveldstid. Klokkeslettet kommer etter hvert. 

Som dere vet består personalet på Trollheimen av Kristina som er pedagogisk leder og Thanh 

og Emma som er barne- og ungdomsarbeidere. Fra og med uke 36 skal Emma jobbe 50%. 

Silje skal være vikar for Emma tirsdag og torsdag uke 36. Vi skal holde foreldre oppdatert om 

personalsituasjonen hele tiden. Ellers håper vi at dere spør oss om alt det dere lurer på. Er 

det travelt under levering/henting ta en telefon seinere på dagen eller send en mail! 

Vi ønsker alle en fin høst videre!  

Thanh, Emma og Kristina 

 


