
 

Månedsbrev august/september 2022 

Velkommen til nytt barnehage år på Romlingene!  

  I år er Romlingene en avdeling på 23 barn fordelt på to garderober fram til vi flytter opp til  

Teknikken.   Barnegruppen består av seks 5 åringer, åtte 4 åringer og ni herlige 2 -3 åringer 
som har flyttet over til stor avdeling. Vi ønsker Bastian, Henrik, Johanna, Laura, Livar,   
Nelly, Nina, Margrethe og Oline hjertelig velkommen til oss! Vi gleder oss å bli bedre kjent 
med dere! 

Denne høsten heter vi Romlingene - grønn side (gamle krabatene) og blå side for å hjelpe oss å 

huske hvilken side vi har våre klær på.   Dette er nok noe som kommer ta litt tid å bli vant 
med, men vi får bare gjøre vårt beste.  

I august har vi fått tre nye medarbeidere på avdelingen. Kaja, barn- og ungdomsarbeider i 
100% stilling, Janne Brit, pedagogisk leder i 60% stilling og Dagny, pedagogisk leder i 100% stil-
ling. Alle tre gleder seg til å bli enda bedre kjent med store og små denne høsten.  

Dorota kommer fortsette å være med oss fram til 16. september men det er hennes siste dag 
innen hun går av med pensjon. Så den dagen blir det fest for å feire det gode arbeidet hun har 

gjort i alle år.   

De første ukene i august har bestått av å bli kjent, både for barn og voksne og det har vært vel-
dig fint å få den tiden. Det er en stor endring for barna å begynne på ny avdeling, for de eldre å 
ha fått ny garderobeplass og ikke minst for alle å bli kjent med tre nye voksne. I     rammeplan 
for barnehage står det at «Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli 
kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe»  (Kunnskapsdepartementet, 2017, 
s. 33). Så den første tiden har vært veldig rolig med lite planer og det har vært veldig fint for 
alle å ha den muligheten å ha en myk begynnelse på høsten. Nå når september nærmer seg, 

kommer vi sette i gang med rutiner og planlagte opplegg igjen. Det gleder vi oss veldig til.    

Vi har allerede rukket å feire fire bursdager og det har vært veldig stas! Vi har startet en ny 
bursdagstradisjon der barna får velge seg figurer i en bursdags ring. I samlingen tar vi og snak-
ker om hva barnet har lært de første årene i sitt liv og hva de tror de kommer lære seg nå når 
de har fylt år. Barna skal få oppleve at bursdagen er deres dag og de får stå i fokus.  

I september kommer vi ha hoved tema vennskap og fellesskap men kommer og jobbe med fø-
lelser.  Rammeplanen sier at barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og 
sosialt fellesskap, samt at alle barn skal få oppleve å være i positivt samspill med andre barn og 
voksne. Så det kommer være vårt mål for september; at alle har noen å leke med, at de lærer 
seg å bygge relasjoner med andre og utvikler sin sosiale kompetanse. Dette gjør vi blant annet 
med å snakke om hva det betyr å være en venn, gjennom å lese bøker om vennskap, synge 
sanger og leke i våre lekegrupper. Selv om vennskap er fokuset for september, er dette noe vi 
kommer kontinuerlig jobbe med gjennom året.  

Dette blir en veldig kjekke høst og vi gleder oss til fortsettelsen! 

Hilsen Dorota, Kaja, Jim, Janne Brit, Åse Brit & Dagny 



Periodens litteratur  Nøkkelord 

Høst, blader, venn,  dele,  

samarbeid, lytte, vente på tur,  

Sosiale ferdigheter 

• Å lytte 

• Å dele 

• Å vente på tur 

Månedens oppbyggende setning  Jeg er god nok som jeg er 

Bursdager i 
august og 
september 

Nina 3 år  25. august  

Ingrid 4 år 25. august 

Malte 5 år 26. august  

Jenny 4 år 20. september 

Liam 4 år 26. september 

Livar 3 år 30. september 

Laura 3 år 30. september 

Informasjon 

• Husk å abonnere på hjemmesiden. Det er 

vår fremste informasjons kanal.  

• Uke 38 er brannverns uke! 

Sanger, rim & regler 

Her kommer det være litt forskjellige nivå 

for å  møte alle barna der de er.  

Velkommen (navnesang) 

Det e godt å ha någen ( Finnes på youtube) 

Bæ bæ lille lamm 

Mikkel Rev 

Uke 38 -  

Her kommer Bjørnis & Brannmann Sam 


