
MÅNEDSBREV 
OKTOBER/NOVEMBER 

 
Da var høsten kommet for å bli, tilvenningen er over og vi har endelig kommet inn i vår nye hverdag. 

September ble en måned med en god del sykdom på huset, men vi håper at det skal bli en litt 

roligere tid framover. Med en blanding av influensasesongen og smittevern blir terskelen for å holdes 

hjemme ganske lav, men nødvendig for å holde både smitte og fravær nede. Takk for innsatsen, og 

forståelsen       

 

I oktober kommer vi til å fortsette å jobbe med tema Mangfold, og vi har endelig kommet i gang med 

både språkgrupper og temaarbeid. Det er nok godt for både store og små å kjenne at vi har kommet 

tilbake til gamle rutiner.  

Håper alle har fått lest igjennom skrivet som skulle erstatte foreldremøtet, som ble lagt ut i midten 

av september. Ellers skal jeg prøve å sette opp tider for foreldresamtaler og oppstartsamtaler så fort 

det lar seg gjøre. Lapp med forslag til tider vil bli hengt opp i garderoben – og dere signerer med 

barnets navn bak den tiden som passer best. 

Annet: 

• Den årlige FN Cafeen utgår dessverre i år. Det vil være et eget opplegg kun for oss i 

barnehagen. 

• Om det er noen som skal ha noe høstferie (uke 41), så gi oss gjerne beskjed! 

• Charlotte har ferie i uke 42 – Josiah er vikar på onsdag og torsdag denne uken, ellers 

samarbeider vi med Rød avd. 

 

 

Som et ledd i et likeverdig barnehagetilbud og arbeid med forebygging av krenkelser og 

begynnende mobbeatferd, skal alle assistenter og fagarbeidere i virksomheten i løpet av 

året, gjennomgå et intensivt veiledningsopplegg (inspirert av ICDP – International Child 

Development Programme).  

Først ut fra Sunde er Anne Silje, som vil i 8 uker være en del av en større faggruppe hvor de 

arbeider med ulike temaer og teorier. Her skal de gå igjennom alt fra voksenrollen, syn på 

barn, trygghetssirkelen, regulering m.m. Disse møtene holdes hver onsdag.  

 


