
MÅNEDSBREV SEPTEMBER 
 

Hei alle sammen      Da var vi kommet godt i gang med tilvenning og nytt 

barnehageår. Tilvenningen har gått over all forventning og vi koser oss masse 

med Skage og Thea hos oss på Blå. Det er ikke alltid like lett for de gjenværende 

å plutselig bli eldst på avdelingen, hvor de må dele både leker og oss voksne 

med nye barn. Litt sjalusi og ekstra kosete barn var forventet, men også dette 

har gått veldig fint. Vi har all tro på at det kommer til å bli et kjempefint år på 

Blå avdeling! 

Tiden fremover skal vi bruke på å bli bedre kjent og tilpasse oss den nye 

hverdagen. Vi kommer fortsatt til å samarbeide med Rød avdeling, og vi er 

sammen etter at mellomvakten går hjem hver onsdag og annenhver torsdag.  

 

I barnehagen skal vi dette året jobbe med tre felles temaer på hele huset. Hvert 

tema planlegges av voksne i grupper på tvers av avdelingene, og tilpasses den 

enkelte. De ulike temaene er: 

o «Mangfold»      - September, okstober, november       (Anne Silje) 

o «Byen min»      -  Januar, februar, mars                           (Malin) 

o «Livet i fjæra»  - April, mai, juni                                        (Charlotte) 

Vi starter opp med tema mangfold allerede neste uke, og har valgt ut 

fokusområder for hver måned i perioden: Familie (hvem er vi, likheter og 

ulikheter), kultur og likestilling/kjønn.  Det vil som i fjor henge en mer 

utfyllende temaplan i garderoben for de ulike temaene/fokusområdene.  

Vi fortsetter også med språkgrupper to ganger i uken, men nytt i år blir at vi 

voksne skal rullere på gruppene. De som har hovedansvar for tema på 

avdelingen, kommer til å ha den eldste gruppen (Ulrik, Lily og Ronja). De andre 

gruppene ser slik ut: (Matteo, Oskar) og (Thea, Skage og Magnus) 

De ansatte på avdelingen denne høsten har nok de fleste av dere allerede 

fått med dere, men noen endringer fra i fjor har det blitt: 

Anne Silje        100%  Barne og ungdomsarbeider 

Malin                90%  Assistent (fri annenhver torsdag 

Charlotte         100%  Pedagogisk leder 

 



Annet: 

o Husk å abonner på hjemmesiden slik at du får beskjed når det er lagt ut 

noe nytt.  

o Ennå er det noen som ikke har tatt med minnepinne for å få bildene fra 

året som var. Dette blir siste påminnelse om dette.  

o Husk å sette navn på barnets klær og andre eiendeler  

o Vi minner på at barnehagens åpningstider er fra 7:15-16:30 

 

Viktige datoer: 

o 07.09.20        Magnus begynner på Blå! 

o 30.09.20        Skage 1år HURRA       

 

 

 

Selv om vi har kommet oss igjennom sommeren, og er klare for en ny start, så kan vi 

ikke glemme at Covid 19 fortsatt herjer der ute. Som nevnt tidligere starter vi opp 

igjen på «gult nivå», slik vi hadde det før ferien startet. Det vil si at en avdeling 

fungerer som en kohort, og har lov til å samarbeide med en annen kohort (Rød 

avdeling). Her er en liten påminner for hva dette betyr for dere:  

o Vi fortsetter med medbrakt mat til alle måltider 

o Alle barn skal vaske hender før de går inn på avdelingen 

o Vi ber dere passe på at det bare er to foresatte i garderoben på en gang 

o Det er kun foresatte som kan hente og levere, med mindre dere blir forhindret 

til dette. Da ber vi dere fortelle den som skal hente om smittevernet i vår 

barnehagen. 

 

Det vil derfor heller ikke bli noe foreldremøte denne høsten. All informasjon vil 

komme i et skriv i løpet av september.  

 

 

 


