
MÅNEDSBREV FOR OKTOBER – 

JENSAHAGEN   

  

Hei alle sammen!  
 

Jeg vil takke for oppmøte på foreldremøte mandag 05. september. Veldig hyggelig at så mange 

hadde anledning til å delta. Referat fra foreldremøte er sendt per mail til alle foreldre. Ta gjerne 

kontakt om noe har spørsmål angående møtet.  

 

EVALUERING OG TILBAKEBLIKK: 

Vi er godt i gang med det nye barnehageåret og tilvenning av både nye og 

«gamle» barn på Jensahagen. Vi har evaluert at vi har hatt en god og 

trygg start på barnehageåret. Vi opplever at tilvenningen har gått bra og 

at barna har fått oppleve en trygg og god start sammen med store og små 

på avdelingen. Det er likevel viktig å huske på at vi inn i oktober fortsatt er i 

en tilvenningsperiode. Noen barn trenger lengre tid enn andre, og noen barn kan 

få reaksjoner også senere. Dette er helt normalt, og vi tilpasser oss hverdagen etter 

barnas behov.  

 

Gjennom september har barna på avdelingen allerede skapt vennskapsbånd, blitt kjent med 

sanger og fortellinger i samlingsstunder, samt fått begynnende kjennskap til andre 

aktiviteter som blant annet formingsaktivitet og tur.  

 

I uke 38 hadde vi brannvern uke. Gjennom denne uken ble vi bedre kjent med både 

brannbamsen Bjørnis og Brannmann Sam. Vi har hatt samling hvor vi har snakket 

om brann og hva vi må gjøre dersom det skulle begynne å brenne i barnehagen. 

Barna elsker «bjørnissangene» og vi har hørt og danset til disse sangene i flere 

uker nå. Sangene kan dere finne på både på Sotify og Youtube. Favorittsangen er 

når brannalarmen går mens Bjørnis sitter på do. Dette synes barna er hysterisk 

morsomt (!) Torsdag den 22. oktober fikk vi besøk av politi og politihund i 

barnehagen. Fredag 23. oktober hadde vi brannøvelse, og heldiges som vi var kom brannbil 

og brannkonstabler på besøk også! Dette var stas.  

-------------------------------------------------------------------------- 

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

 

I oktober er vi fortsatt i en tilvenningsperiode. Vi fortsetter med planlagte turer og 

aktiviteter når det lar seg gjøre, men tilvenningen og at barna har det trygt og godt gjennom 

hverdagen i barnehagen kommer i første rekke.  



Vi vil ha økt fokus på å skape felles referanser i leken for barna. Tema prosjektet vil 

være «UT PÅ REISE». Felles referanser skaper trygghet og vil gjøre at barna føler 

tilhørighet til hverandre, samt at man sammen er i en skapende lek og kan 

utforske leken sammen. Gjennom «ut på reise» er det mulig å finne felles 

referanser i fremkomstmiddel, destinasjoner og omstendigheter rundt en reise. 

Målet er at «ut på reise» kan knyttes både til hverdagen, ferier og fantasi. Mer informasjon 

finner dere i periodeplanen. 

Foreldrekafe’ i forbindelse med FN-dagen - mandag 24. oktober inviterer vi til foreldre-kafe’ 

på Jensahagen kl. 14:00 til 15:30 hvor vi serverer søtpotetsuppe. Vi ønsker at dere som 

foreldre skal få mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og oss her i barnehagen. Vi 

gleder oss!  

 

Halloween - vi på Jensahagen ønsker i oktober å trekke frem temaet Halloween. Fra 

erfaring synes barna dette er veldig spennende, og kanskje bittelitt skummelt. Vi 

synger sanger om spøkelser, hekser og gresskar og lager halloween-pynt under 

formingsaktiviteter.  

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

VIKTIG INFORMASJON:  

• Høstferieuke uke 41 – Det er ønskelig at dere gir beskjed dersom barnet deres skal 

ha fri hele eller enkelt dager i høstferien. 

• Feriedager for personalet – Enkelte av personalet skal ha en del feriedager i oktober 

måned. Vi har ikke rett på vikar når personal tar ut ferie. Dette vil da si at vi er to 

voksne på avdelingen disse dagene. Pedagogiske opplegg og planer faller da bort.  

• Sykdom/ fri – Om barnet ikke kommer i barnehagen ønsker vi at dere sender sms til 

avdelingstelefonen så fort som mulig, senest 09:30. Bruk også avdelingstelefonen til 

annen praktisk informasjon. Andre henvendelser som tilbakemeldinger eller sensitiv 

informasjon kan dere sende e-post til Ingvild.  

• Foreldresamtaler – Det er satt opp tid til foreldresamtaler i uke 44 og 45. Det blir 

hengt opp liste i grovgarderoben i løpet av oktober måned.   

 

 

Hilsen oss på Jensahagen 

 

 


