
 

 

Velkommen til nytt barnehageår all sammen, håper alle har hatt en fin sommer.       

Nytt barnehageår Tussene vil i år bestå av 12 barn mellom 1-3 år 
og 4 voksne. Det er 7 jenter og 5 gutter på 
avdelingen. 
Det har allerede begynt 6 nye barn. Vi ønsker 
Alette, Balder, Eva, Jakob, Kenza og Olyad 
velkommen til oss. 
Bemanningen på Tussene er: 
Aleksandra- pedagogisk leder 
Stina, barne- og ungdomsarbeider 
Bjørg, barne- og ungdomsarbeider 
Therese, vikar 

 

Tilvenning For barnet er det en stor omstilling å starte i 
barnehagen. For noen går tilvenningsperioden 
lett, mens for andre kan den ta litt mer tid. Det 
er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg 
den nye hverdagen. 
I september vil vi fokusere på det å bli kjent og 
skape gode relasjoner mellom barna og voksne. 
Det er også mange rutiner som vi alle må bli 
kjent med og få på plass. 
Barna får styre dagen, og lek skal ha en sentral 
plass. Språkaktiviteter i små grupper og 
formingsaktiviteter vil komme etter hvert som 
vi ser at barna er klar for dette. 
 

 

Tema Vårt tema for september og oktober blir `Meg 
selv- kroppen min- vennskap`. 
Vi skal jobbe med tilknytningen. Trygghet er 
viktig for læring, så å trygge barna og fokusere 
på tilknytning er å danne et godt grunnlag for 
videre læring. 
Vi skal også ha mye fokus på kropp og hvordan 
vi ser ut. Rammeplanen skriver blant annet 
dette om vårt tema:  
`Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få 
være i bevegelse, lek og sosial samhandling og 
oppleve motivasjon og mestring ut fra egne 



forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at 
barna blir kjent med kroppen sin og utvikler 
bevissthet om egne og andres grenser. ` 

 

Diverse informasjon - Merk dere våre planleggingsdager 
2022/2023: 
Onsdag 17. august 2022 
Fredag 18. november 2022 
Mandag 2. januar 2023 
Mandag 11. april 2023 
Fredag 28. april 2023 

 
- ALLE klær\sko\bamser/tutter MÅ 

merkes godt synlig med barnas navn. 
 

- Husk å fylle på med skiftetøy slik at vi 
alltid har det tilgjengelig. 
 

- Husk å abonnere på nettsiden vår: 
Madla-barnehagene - Nyheter 
(minbarnehage.no) 

 
- Foreldremøte- tirsdag 27. september  

 
 

 

Vi ønsker dere alle en riktig fin september! 

Hilsen, Aleksandra, Stina, Bjørg og Therese       

https://www.minbarnehage.no/madla
https://www.minbarnehage.no/madla

