
AUGLEND BARNEHAGENE 

MÅNEDSBREV AVDELING: Pandaene. Tema: Vennskap/ tilvenning  

               

Evaluering av forrige 

måned-august:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til nytt barnehageår!  

Barnehageåret er godt i gang, og voksne og barn er samlet igjen 

etter en lang ferie. Vi har tatt det rolig i august måned da vi har 

tilvenning av nye barn samtidig som vi må være nært til stede for 

de gamle som må tilpasse seg til nye barn og ny barnegruppe. Alt 

dette tar tid og alle skal få bruke den tiden de trenger for å finne 

sin trygghet og sin plass i barnegruppen på Pandaene.  

Vi ønsker nye barn og foreldre velkommen til Pandaene. Mathias 

og Vetle begynte i august. Walter, Magnus og Aksel starter opp i 

september. 

Tilvenning er individuelt. Barn reagerer ulikt på det å begynne i 

barnehagen. Vi ser at barn har ulike behov i hverdagen. Vi vil 

forsøke å møte barnas behov og tilpasse dagene. Vi legger opp til 

å være i små lekegrupper hvor det ikke er så mange barn og 

voksne å forholde seg til. Barna utforsker og leker mer når det 

ikke er alt for mange barn i gruppen. I små lekegrupper får vi 

voksne bedre mulighet til å fange opp barnas signaler og 

følelsesuttrykk og behov. Vi er tettere på barna og det er da 

lettere for oss å se hva barna trenger og tilpasse etter deres 

behov.  

Vi håper at alle vil trives på avdelingen og at alle får et fint år 

sammen med oss. Vi gleder oss til tiden framover i sammen med 

deres barn og til et godt samarbeid med dere foreldre.  

Planer for september: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I september skal vi fortsette med tilvenning, bli kjent og bygge 

relasjon til hverandre, og bli kjent med våre rutiner og livet i 

barnehagen.  

Vennskap betyr mye for barna. Det skaper begeistring, spenning, 

glede og engasjement. Vennskap blant de yngste barna skapes 

gjennom leken. Vi tar derfor de gode erfaringene med 

lekegrupper inn i september og utover hele barnehage året. I 

lekegruppene har de voksne en viktig rolle. Der skal vi legge til 

rette for lek, veilede barna, sette ord på det som skjer, gi barna 

felles opplevelse som kan gi utgangspunkt for lek og ikke minst 

leke sammen med barna.  

Pandaene skal jobbe videre med å få til gode rutiner på 

avdelingen. Vi skal denne måneden bli kjent med rutiner som 

samling og formings aktiviteter. Gjennom gode rutiner vet barna 

hva de har å forholde seg til, hva de har i vente, de får en felles 

opplevelse og en følelse av å være sammen om noe. Dette skaper 

trygghet hos barna.  

Vi skal starte med å introdusere ulike aktiviteter for barna. Vi 

skal begynne med samlingsstund med fokus på sang og bli kjent.  

Vi er mye ute i barnehagen. Derfor er det viktig at barna har 

hensiktsmessige klær etter årstid. Sko som tåler vann og som 
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passer godt på foten er viktig, det samme er dresser og regntøy. 

Sjekk også jevnlig skiftekurven inne på badet. Det er dere som 

foreldre sitt ansvar at barnet har nok skift. Barnehagen har ikke 

skift til lån, da ringer vi for å etterspør klær. En grei huskeregel 

er «en pose hjem» en pose med tilsvarende tøy tilbake dagen 

etterpå». Regntøy og dresser skal tas med hjem på fredager for 

vedlikehold og vask. Sjekk at strikker under foten er hele, og at 

klærne passer. Barnas klær er deres arbeidstøy, og det er viktig at 

det er skikkelig.  

 

 

Bursdags barn: Aksel 1 år 3. september  

                             Magnus 1 år 7. september  

Hipp, hipp hurra 

Mål  

 

 

Hoved mål: Alle barn skal bli trygge på avdelingen 

 

Sosialt mål: Utvikle vennskap og gode relasjoner. 

 

Språk mål: Venn, lei, glad og sint 

 

                                                                                                                                                                                                      

Månedens 

sang/regle/bok/eventyr: 

 

 

«God morgen alle sammen» 

«Navne sangen» 

«Har ei lita marihøna» 

«Bæ bæ lille lam» 

«Med krøllet hale» 

«Labbetussemann» 

 

Praktiske opplysninger: 

 
• Foreldremøte i september mer info kommer. 

• Husk hver fredag å ta med dresser, regntøy, sko og støvler 

som er i yttergarderoben hjem 

• Viktig at dere sender melding eller ringer avdelingen 

dersom barnet er syk /blir hjemme. Telefon nummeret til 

Pandaene : 46834502  

• Vi starter med aktiviteter fra kl.09.15  

• Husk å lukke og sikre porten inn til barnehagen.  

• Fint om dere kan merke alt av klær, sko og utstyr. 

 

Auglend barnehagene  

 

Vi ser fram til en kjekk september måned på avdelingen. 

Med vennlig hilsen Nina, Beatrice, Anita og Paula. 


