
Månedsbrev for September og Oktober 

 

Velkommen til en ny høst for alle barn og foreldre. Vi har fått 5 nye barn i høst, alle 1åringer. Det er: 

Simona, Emil, Lui, Hermann og Sofie. Det skal bli kjekt å bli bedre kjent med dem. Foreløpig er det litt 

gråting når foreldrene går, noe som vi selvfølgelig regner med, men vi satser på at alle skal bli trygge 

og trives godt etter hvert.                                                                                                                                              

     I forhold til koronasituasjonen er vi nå på grønt nivå. Dvs. at vi fremdeles bør holde avstand og 

vaske hendene på barnet når det kommer. Vi har heldigvis lov å være ute sammen med de andre 

avdelingene og samarbeide med Måke.                                                                                                                

     Hovedtemaet for denne høsten er «bank på» og vi vil i september og frem til FN dagen i oktober 

ha fokus på «Meg selv». Dette for at barnet skal bli bevisst på og kjent med seg selv. Vi vil synge 

sanger som: «Hode, skulder,kne og tå», «Tommelfinger», «Du har 2 øyne» og «Alle barna hopper» 

Eventyret vi vil ha denne høsten heter:» Bank på» og handler om ulike personer, dyr osv som bor bak 

forskjellige dører. Som formingsaktiviteter vil vi bl.a: lage hånd og fotavtrykk og eksperimentere med 

ulike måter å male på (fingermaling, pensel, oppvaskkost etc)  

Vi vil også fokusere på at det nå blir høst, bladene skifter farge, dyrene i skogen samler mat til 

vinteren osv. vi vil lage høstbilder, og se på hva som skjer i naturen når vi er på tur. 

 

Vi har faste aktiviteter som skjer på formiddagen hver uke. 

Mandag: Er møtedag og vi er ute i barnehagen 

Tirsdag: Turdag. Vi går ulike turer i nærområdet 

Onsdag: Aktivitetsdag. Vi har enkle formingsaktiviteter eller fysisk aktivitet. Etterpå er vi ute i   

barnehagen. 

Torsdag: Gruppedag. Vi samarbeider med Måke og deler barna i grupper etter alder. (Dette vil ikke 

skje før senere i høst, når de nye barna er trygge nok) 

Fredag: Vi har ingen fast aktivitet, men vi vil variere. Vi kan f.eks gå tur, være ute, ha lekegrupper 

inne etc. Etter hvert vil vi også begynne med varm lunsj på fredager. 

 

Det er viktig at barna kommer i barnehagen før kl 9.30, slik at de kan være med på aktivitetene. Hvis 

det blir vanskelig å rekke, vil vi at dere skal gi beskjed. 

Vi vil ha samlingsstund ca kl 9.15 hver dag etter hvert og det er kjekt om barna får være med på dette 

også. 

Det er fint hvis dere merker barnets klær med navn, slik at det er lettere å finne det igjen om det 

skulle komme bort.  

Etter hvert som det blir kaldere i luften er det fint om dere tar inn barnets sovepose fra skuret, og 

legger den på hylla i gangen når dere henter barnet, så vil vi legge den ut før sovetid. 

Tina er pedleder og jobber 60% (mandag, tirsdag og torsdag)  



Zarema jobber 60% (onsdag, torsdag og fredag) 

Tone er pedleder og jobber 80% (fri torsdager) 

Nina jobber 100%, men er for tiden sykemeldt i 60% (jobber onsdag og torsdag) 

Ghezacin er vikar for Nina og jobber 100% inntil videre 

 

 

Klem fra oss på Vipe 


