
MÅNEDSBREV SEPTEMBER - ENGEN 

TILBAKEBLIKK
____________________________
Litt om måneden som har vært

Kjære alle Engen-foreldre! Da er vi godt i gang med et nytt
barnehageår! Veldig spennende med nye barn, og nye voksne på
avdelingen. I begynnelsen har vi holdt et rolig tempo for å gi alle en
mulighet til å finne egen plass i barnegruppen, og i hverdagsrytmen.
Fokuset i august har vært tilvenning, lek, og bli kjent og trygg. Vi har
brukt tiden vår for å skape gode relasjoner. Alt dette tar tid så vi
gleder oss til å bli enda bedre kjent! 
Vi har også snakket mye om hvordan vi skal være mot hverandre
og at vi skal dele leker med hverandre. Vi har hatt oppe temaer som
samarbeide, dele og inkludere. Hva vil disse ordene si? Og hvordan
kan vi ta det med oss i leken? Vi har også hatt stort fokus hvordan
det er å være en god venn.
Vi har kun gått en tur, da vi har hatt tilvenninger for nye barn, men
i september vil det som vanlig bli fast turdag hver mandag.

Månedens tema

Hjem/barnehage
I september vil vi fortsette å arbeide med temaet hjem/barnehage
hvor skal vi snakke litt om seg selv, familien, venner etc., alt til å bli
enda bedre kjent, og fortsatt med stort fokus på lek, som er den
viktigste delen av barnas hverdag. Gjennom leken tilegner barna seg
masse  viktig kunnskap  og  nyttige  sosiale  erfaringer.  Vi  vil  også 

____________________________



fokusere på å skape trygghet ved å være tett til stede for barna
både i leken og gjennom de daglige rutinene. Vi starter derfor med
lekegrupper som skaper muligheter for å se hvert enkelt barn ut fra
sine forutsetninger og gi dem gode opplevelser i barnehagen. Vi har
også fokus på å skape gode relasjoner og derfor jobber vi mye
gruppevis, det vil si at vi deler barna inn i mindre grupper slik at vi
lettere kan legge til rette for god lek, samspill og kommunikasjon. 
På mandager har vi satt opp fast turer (første mandag i september
starter vi med tur til barnas sitt hus). Det blir gruppelek på
tirsdager og onsdager jobber vi gruppevis. På torsdager blir det
formingsaktivitet og yogaøvelser, og hver fredag vil vi lage varmmat
med våre småkokkere.
I uke 38 vil vi også ha fokus på brannvern i barnehagen.
«Brannvernuka arrangeres av Norsk Brannvernsforening hver høst
for da går vi inn i en årstid hvor antall boligbranner øker kraftig.
Temaet brann kan være skremmende, så det er viktig at barna
føller seg trygge. Noe av den tryggheten kan skapes ved å gi
kunnskap og la dem føle mestring ved at de vet hva de skal gjøre»
(Alfabetika, 2015).
Vi skal også ha litt ekstra fokus på fagområdet kunst, kultur og
kreativitet. «I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med
kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna
anledning til utforskning, fordypning og progresjon. Barna skal
støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle
uttrykk» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50).

Bøker for september måned er: «Hvem sin venn?», «Boka om å være
venner», «Familiemylderboka», «Vil du være vennen min?», «Boka om å
gå i barnehagen», «Den nye vennen».

Sanger: «God morgen - sangen», «Gutter og jenter», «Familien», «Skal
vi være venner».



Personalgruppa
________________________________________
Sylwia: Pedagogisk leder 100%
Martine: Pedagogisk leder 40%
Zainab: Barne- og ungdomsarbeider 100%
Silje: Barne- og ungdomsarbeider 60%
Andrea: Utfører 100%
Embla: Utfører - skal også være på avdelingen noen timer i uka.

Praktisk informasjon
________________________________________

·Turdag hver mandag, da må barna være i barnehagen innen kl. 09:30.
·Det er ønskelig at dere ringer/sender melding til oss senest innen kl.
09:00 dersom barnet har fri eller har blitt syk, eller om barnet skulle
komme senere enn klokken 09:30.
·Ønsker at alle hver fredag tar med dresser/regntøy, vannflasker,
votter, etc. med hjem for å vaske.
·Vi vet at det er lett å glemme hva som ligger i skifteboksen, men
fint om denne også blir sjekket med jevnlig mellomrom.
·Ønsker at sekker med vannflaske er med hver dag, slik at tegninger
og div. kan legges der og tas med hjem i stedet for å fylle opp hyllene.
På tur er det veldig praktisk å ha sekkene med, slik at det kan legges
matpakke, vannflaske, jakke og sitteunderlag der om det er
nødvendig.
·Frokost fra kl. 08:00-08:30. Gi beskjed dersom barnet ditt ikke har
spist frokost.
·Viktig at alle vasker hender før de går inn på avdelingen.
·Dere finner Gosen barnehage liggende under
«Ullandhaugbarnehagene». Adressen er
www.minbarnehage.no/ullandhaug. Viktig at alle abonnerer (gratis) på
hovedsiden til Gosen barnehage og avdeling Engen, da månedsbrev,
planer og info blir sendt ut der.



Viktige datoer
________________________________________
• 2. september - Lekedag - alle kan ta med en leke hver.
• 19. september - Foreldremøte kl. 19:00-20:00. 
• 30. september - Fotografen kommer! Alle barna må være
kommet til barnehagen kl. 9:00. Det blir tatt gruppebilder av
barnegruppene.

Denne måneden feirer vi et flott bursdagsbarn med krone, lys,
raketter og bursdagsklemmer – A. gutt som blir 4 år 24.
september.

Ønsker dere alle fin september måned
Hilsen fra Andrea, Embla, Silje, Zainab, Martine og Sylwia


