
MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER – 

JENSAHAGEN   

Hei alle sammen! 

Velkommen til nytt barnehage år       

 

 

EVALUERING OG TILBAKEBLIKK: 

Overgang hjem/barnehage er godt i gang og de nye barna på Jensahagen har begynt å bli 

godt kjent med avdelingens innemiljø og barnehagens utemiljø. Det er viktig for oss at barna 

får den tiden de trenger til den nye overgangen. Noen barn trenger litt lengre tid enn andre 

til å bli vant med den nye barnehage-hverdagen. Det er ett nytt personal, nye barn og det er 

også mye nytt for de «gamle» barna som allerede har gått ett år på Jensahagen. Det er 

mange nye barn og voksne å bli kjent med. De første ukene har vi tilrettelagt for en rolig 

hverdag hvor vi leker, utforsker og blir kjent med hverandre. De «gamle» barna har vært 

mye ute både på formiddagen og på ettermiddagen denne perioden. Vi har vært mye på 

gulvet, skapt felles lek med barna og hatt små samlingsstunder.  

 

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

 

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

 

Hovedmål: Trygg tilvenning – trygg og god hverdag sammen med store og små på 

avdelingen. Å bli kjent og trygg på egen deltakelse gjennom opplevelser og erfaringer i 

samspill med andre.  

 

Delmål: Bli trygg i barnehagen, skape vennskap, bli kjent med sanger og fortellinger, 

begynnende deltakelse i aktiviteter.  

Vi starter opp med temaarbeid i september. Temaet for perioden er «Meg selv i 

barnehagen». I denne perioden vil vår hovedoppgave være å bli kjent med barnets 

personlighet, behov og interesse områder. Barnet skal få oppleve at barnehagen er ett godt 

sted å være. Vi starter opp med aktiviteter som blant annet tur, formingsaktivitet, samling 

o.l. i september. Det vil bli hengt opp månedsplan i grovgarderoben hver måned med planer 

og aktiviteter for måneden. Vi har valgt å dele barna inn i mindre grupper etter alder og 

modning: De yngste barna sitt gruppenavn er «Larvene» og de eldste heter 

«Sommerfuglene».  



 

 

Samling: Vi har under tilvenningsperioden levert ut «Huset mitt» som vi ønsker å bruke i 

samling. På denne måten får vi på avdelingen blitt litt bedre kjent med hverandre. I forteller 

eventyret om «De tre bukkene bruse», synger bukkene bruse sangen og dramatiserer 

eventyret sammen med barna. Vi synger sanger og forteller om dagen.  

Tur: Vi deler barna inn i grupper. «Larvene» (De yngste barna) er på tur hver tirsdag sammen 

med småbarnsavdelingene i Bjergsted barnehage. «Sommerfuglene» (De eldste barna) går 

tur/ har hinderløype annenhver tirsdag sammen med Trådstiften. Vi ønsker at barna skal ha 

kommet til klokken 09:00 dagene vi skal på tur.  

 

Formingsaktivitet: Vi ønsker å bli kjent med maling og ulike materialer og gjenstander å 

male med. Vi deler barna inn i grupper under formingsaktivitetene. En gruppe med 

formingsaktivitet og en gruppe ute.  

Fredager: På fredagene skal vi ha fellesaktiviteter med de andre småbarnsavdelingene nede i 

Dalen. Det vil varierer litt på innhold hva vi gjør. Vi starter også opp igjen med varmmåltid på 

fredagene fremover.  

Uke 38 – Brannvernuke 

I uke 38 er det brannvernuke. Vi vil gjennom denne uken bli bedre kjent med både 

Brannbamsen Bjørnis som jobber som brannbamse i brann- og redningstjenesten. Vi vil også 

bli bedre kjent brannmann sam. Vi har ett eget opplegg for denne uken.  

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

 

Grupper  

Larvene Sommerfuglene  

Aleksander Klara 

Theo Lilli 

Neda Juliusz 

Brage Norvald Vetle 

Klara Frøy  

Idman  

Levi   

 

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

 



 

VIKTIG INFORMASJON:  

• Hjemmesiden – Det er viktig at dere abonnerer på hjemmesiden vår. Dette for at 

dere skal få siste nytt av barnehageeier, avdelingsleder og avdelingen. Dere betaler 

ikke ved å abonnere. Jeg sender ut månedsbrev og månedsplan på mail hver måned, 

men den vil også bli lagt ut på hjemmesiden.  

• Foreldremøte – Vi inviterer til foreldremøte mandag 05. september. Håper så mange 

som mulig kan delta. Møtet skal være avdelingsvis og det vil være valg av blant annet 

FAU representant.  

• Håndhygiene – Vi ønsker at dere vasker hendene deres og til barnet før dere 

kommer inn om morgenen. God håndhygiene er med på å holde barn og personal 

friske.  

• Markering av klær og sko – Det er viktig for oss at ALT av klær, sko og annet utstyr 

som tilhører barnet blir markert med navnelapper.  

 

 

Ta kontakt om det er noe dere lurer på.  

 

Hilsen oss på Jensahagen 


