
Månedsbrev Oktober
NYTT BARNEHAGEÅR PÅ MUMMI

Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et lærerikt år og ser 
fram til et godt samarbeid.

I år består Mummi av 17 barn (2-6 år) og 3 fast ansatte. Sofie er 
pedagogiskleder, Line er barne- og ungdomsarbeider og Signe er 
fagarbeider. Signe studerer barnehagelærer på deltid og vil derfor
ikke være i barnehagen Onsdag - fredag i uke: 40 og 43. Signe er i
praksis i uke 45 - 49 og vil da ikke være i barnehagen. Når signe
struderer er vi så heldige å få Hafifa inn som vikar.

Vår førskoleklubb heter Hemulen og består av 13 barn, sammen med 
Snusen. På Mummi har vi 7 skolestartere. Line har ansvar for 
Hemulene og de vil gå gjennom begrepstrening, svømming, 
jernaldergården, oernatting og andre aktiviteter.

Målet er at barna skal oppleve glede over å være eldst i barnehagen, 
og få en trygg overgang til skolen.

Hemulene: Amund, Reda, Yousef, Sebastian, Ella 
Marie, Mia Olava og Elvan.

FOKUS FOR MÅNEDEN
Månedene frem til jul vil vi ha fokus på tilvenning i forhold til de ulike rutinene på 
avdelingen og at barna skal bli trygge på hverandre og oss ansatte.
Barna har ulike behov og er forskjellige, så noen vil bruke mer tid på å bli trygge enn 
andre. Noen vil virke trygge i begynnelsen, men begynne å kjenne på savnet etter 
foreldrene etter en stund, dette er ganske normalt. Det er en stor påkjenning for barna å 
gå i barnehagen og bytte avdeling med masse nye barn og voksne. Vi vil selvfølgelig gjøre 
det vi kan for å skape trygge rammer for barna og dere foreldre. Hvis det er noe dere, 
lurer på er det bare å ta kontakt. Et godt foreldresamarbeid er viktig for oss og vi gleder 
oss til å samarbeide med dere.

Tema frem til Jul vil være vennskap og underfokus på havet. Vi vil bruke boken 
Regnbuefisken i arbeidet vårt med denne tematikken. Målet skal være å skape gode og 
trygge relasjoner mellom både barn og voksne, hvor alle er inkludert i lek. Vi kommer til å 
jobbe i mindre/ faste lekegrupper, hvor vi vil ta i bruk tematikken gjennom samling, 
formingsaktiviteter, høytlesning og anen kreativ utfoldelse.

I uke 43 er det den internasjonale FN dagen, denne vil vi ha søkelys på i ukene før, hvor vi 
vil snakke med barna om hvordan det er å vokse opp i andre land. Vi skal i år støtte Forut 
barnehageaksjon og vil invitere til FN kafe mandag 24 oktober, kl: 15-16:30. Her vil alle 
avdelingene sammen med barna ha laget ulik bakst som vil bli servert på dagen.

Vi minner om at all klær skal hjem hver fredag og at alle 
klærne merkes med navn da dette gjør jobben våres lettere.

Uke 41: HØSTFERIE


