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Månedsbrev for september 2020 avdeling: Bjørnene 

Evaluering av august 

 
 

 
 

 

Da er august over å vi har startet opp med 2 barn på 

tilvenning, i september kommer 1 barn til som skal begynne 
hos oss. Vi blir 2 toåringer, 6 4 åringer og 7 5 åringer så vi blir 

en fin gjeng hos oss. Vi har startet opp med litt faste rutiner på 
avdelingen der vi har hatt tur til en ballbinge i nærmiljøet. Vi 

hadde med oss ball og ballonger så det ble en kjekk tur. 
Så har vi hatt litt vennesamlinger der vi synger og har en 

vennebok om kanin og pinnsvin, den handler om å dele. 
Et av barna spurte om vi kunne ha instrumenter i samlingen og 
det kunne vi ha så det ble spilt fin musikk til sangene. 
I samlingene har vi sett på sangen Det e godt å ha noen som vi 
finner på data, vi håper vi skal lære den for den er veldig fin og 
handler om vennskap. 
August og september går litt inn i hverandre da vi fokuserer på 
tilvenning, trygghet, relasjoner barn-barn og barn-voksne. 

Planer for  
september 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

I september vil vi fortsatt jobbe med tilvenning, alle barna skal 
få en trygg hverdag, gode relasjoner til barn og voksne. 
Vi vil dele oss opp i lekegrupper, da det er lettere å se alle med 
sine behov. 
For å nå målene våre er det viktig med faste rutiner så 
dagsplanen blir lagt ut på hjemmesiden på Bjørnene. 
Denne måneden skal vi feire Johannes som blir 4 år hurra. Når 
barna har bursdag, har vi samling med hele gruppa inne på 

avdelingen. Vi lager krone som barnet får være med å 
lage/pynte, vi sender raketter etter hvor mange år barnet er 

og de får velge bursdags sang. 
 
Hovedmål: 
Tilvenning, barna skal skape trygge og gode relasjoner til barn 
og voksne på avdelingen. 
 
Delmål: 
Legge til rette for lek og fellesaktiviteter, og oppleve fellesskap 
innad i gruppen. 
Barna skal bli kjent med rutiner på avdelingen 
 
Sosialtmål: 
Dele, Hjelpe hverandre, Utvikle vennskap og gode relasjoner 
 
Månedens bok: vennebok dele og si unnskyld 

 
Dikt: Perler på en snor 
Sang: Det er godt å ha Någen 
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           Lille Hasse hare 
           Lille Petter edderkopp slo sin ene tå 
 
Praktiske opplysninger:  
 
-Dersom barnet ikke kommer i barnehagen til 09.30, vil vi 
gjerne ha beskjed. 
-Vi oppfordrer dere til å abonnere på hjemmesiden vår slik at 
dere får med dere informasjon som blir lagt ut der. 

-Lite tips til matpakken/ sekken legge oppi et kjøleelement da 
er maten frisk å fin hele dagen. 

-Om det er besteforeldre, onkler eller andre som skal hente 
barnet er det fint om dere gir de beskjed om å bruke 

avdelingens telefon om det er noe, og at de må stå ved porten 
så kommer personalet og henter eller bringe barnet til dem. 

-Barnet må være kledd når dere kommer etter været, vi er ute 
stort sett i bringetiden og det kan være både litt kaldt og vått 

ute. 
-Johannes er 4 år 26 september, men vi feirer det fredag 25 

september. 
 
5års klubben starter torsdag i uke 37, tenker det er mange 
spente som skal begynne sitt siste år i barnehagen. Vi gleder 
oss masse til det. 
 
 

Hilsen Anita S, Kim, Daniel og Cathrine  
             

 
 

                   
 

 
 

 
                
               
               

 
 
 

 


