
Månedsbrev september    

 

Hjertelig velkommen til et nytt barnehageår. Vi ønsker Nikolai, Ole, 

Mona, Mila, Dainiel, Sanna og deres familier velkommen til oss. I 

starten av hver måned skriver vi litt om hva vi har drevet med den 

siste måneden, og hva vi ser for oss at skal skje den neste 

måneden.  

August måned har gått til tilvenning av nye barn. Denne tiden er veldig viktig for at barn skal 

føle seg trygge. Tilgjengelige «fang» hele tiden er en trygghetsbase for de nye barna og 

også de som er kommet fra ferie.  

Ellers i hverdagen står selvfølgelig leken sterkt i fokus. Vi voksne bruker mye tid på gulvet får 

å være der ungene er, også får å støtte dem i samspillet med hverandre. 

 

Barnegruppa og voksne på avdelingen 

Barnegruppa i år består av 9 barn og 4 voksne (Ellen, Emilia, June (Hristina) og Ragnhild) i 

grunnbemanning. Ragnhild og June deler på en 100% stiling. Som dere nok har lagt merke 

til har ikke June startet enda, så inntil videre er vi heldige som har Hristina som fast vikar hos 

oss. Dere vil få nærmere beskjed når June vil komme inn på avdelingen. Hun har vært innom 

et par ganger for å hilse på barna, slik at hun kommer til å være et kjent ansikt for dem når 

hun kommer inn i 60% stiling etterhvert. I tillegg til vår grunnbemanning har vi ressurs 

assistent Rannveig som vil være med oss gjennom året.  

Barnegruppen består av følgene 2 barn er født i 2016, 5 barn er født i 2017 og 2 barn er født 

i 2018.  Vi har 5 jenter og 4 gutter. 6 av barna er nye på avdelingen. Velkommen til dere alle 

sammen! 

Våre satsningsområder i år er relasjoner og språk. 

Vi ønsker å legge til rette for sosial kompetanse og gode relasjoner både mellom barna og 

de voksne og barna seg imellom. Hvordan skal vi jobbe med disse satsningsområdene 

skriver vi litt mer om i de neste månedsbrevene.  

Mål og innhold for september:  

Vi vil bruke denne tiden på å bli kjent som gruppe, og at alle skal føle tilhørighet.  



Positive opplevelser sammen er med på å styrke samholdet i gruppen, og på denne måten 

blir vi kjent med hverandre og den nye hverdagen gjennom lek. 

For små barn er forutsigbarhet med på å føre til trygghet. Derfor har vi mye fokus på rutiner 

nå på høsten. Når ting skjer på samme måte hverdag, behøver ikke barna å lure på hva som 

skal skje. Vi følger barnas tempo.  Derfor står det ikke så mye på planen over september 

enda. Vi må ta dag for dag og uke for uke. Derfor er det ingen månedsplan for september.  

September byr på mange fine farger.  I september begynner vi på Mosvannet med turdager. 

Vi kommer til å plukke litt blader, steiner, pinner og undrer oss over naturen. 

Månedens sang: 

«Trille, trille ballen» (Den synger vi i samlingen hver dag for at barna skal lære hverandres 

navn, føle seg inkludert og som en del av gruppen). 

Månedens nøkkelord: 

Othilie, Yousef, Ezekiel, Dainiel, Nikolai, Mona, Mila, Ole, Sanna, Emilia, Ellen, Ragnhild, 

Hristina, June og Rannveig. Altså navnene på alle som er på Mosvannet☺ 

Merkedager: 

• Onsdag 18.09 september: Foreldremøte klokken 18.00-19.00.  

 

• Hurra! Othilie fyller 2 år 18.09  

 

• I uke 38 arrangerer vi brannvernuke i barnehagen. Vi kommer til å ha brannøvelse i 

løpet av denne uken, Vi vil da øve på evakuering og retter oppmerksomhet mot 

brannvern generelt.   

Annet:  

• Husk å sjekke at barnet har nok klær i barnehagen. Regnklær, støvler, dress, luer og 

bukser, gensere, sokker. Husk å merke klærne! Det hjelper oss til å holde orden.  

• Fint hvis alle kan levere paphuset som dere har fått tildelt. 

 

• Kl. 9.45 har vi samling. Vi ber derfor for å levere barnet senest kl.9.30 

Vi ønsker dere en flott og fargerik høst☺ 

Hilsen oss på Mosvannet 

Emilia, Ellen, Ragnhild, Hristina, Rannveig og June 


