
MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER 

 

Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! 

Vi håper dere alle har hatt en fin sommer med familie og venner. 

TILBAKEBLIKK: 

Overgang hjem/barnehage av barna som startet i august er godt i gang. Alle nye seks barn 

har startet. Det er tre gutter og tre jenter. Dere er en flott foreldregruppe til skjønne barn og 

vi ser frem til å bli bedre kjent med dere og barna fremover. Vi er sikre på at vi får en 

fantastisk barnegruppe. For oss blir det viktig at barnet får den tiden det trenger til 

overgangen. Noen barn trenger litt lengre tid enn andre til å bli vant med barnehage-

hverdagen. Det er mange nye barn og voksne å bli kjent med. Det er også en overgang for de 

barna som har gått her et år. De første ukene har vi tilrettelagt for en rolig hverdag der vi 

leker, utforsker leker og har gått ut på formiddagen. Etter det siste måltid har vi som regel 

gått ut for å leke på uteområdet vårt. Små samlingsstunder med sang kortene har vi også 

hatt.  

___________________________________________________________________________ 

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

Tema: Mangfold og fellesskap. 

Vi starter opp med temaarbeid "Mangfold og fellesskap" siste del av september. Vi arbeider 

med relasjonsbygging og vennskap. Det å se hverandre, vise omsorg og kjærlighet til både 

små og store blir viktig. Tema «Mangfold og fellesskap» vil vare til ca. midten av november. 

Fagområdet som er i fokus denne perioden, er Nærmiljø og samfunn. Etter hvert kommer vi 

til å dele barna inn i to grupper når vi har samling. Dette for å kunne gi barna et mer tilpasset 

opplegg i forhold til alder og modning. 

Hovedmål:  

• Å bli kjent og trygg på egen deltagelse gjennom opplevelser og erfaringer i samspill 

med andre. Erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse. 

Delmål: 

*Bli trygg i barnehagen* Få venner* Bli kjent med sanger og fortellinger. 

Fortelling: 

• Lisen får ikke sove, Georg og Dinosaurene, Dinosaurgjengen – bestevennen. 



Sanger: 

• «God morgen alle sammen», «Lisa gikk til skolen», «Her kommer Ole Brumm», 

«Bjørnen sover», «Du og jeg og vi to», «Blomster små gule og blå». 

Temaplan blir hengt opp i grovgarderoben. 

Det er brannvernuke i uke 38 og da vil barna bli kjent med Bjørnis. Brannbamsen Bjørnis som 

jobber som brannbamse i brann- og redningstjenesten.  

___________________________________________________________________________ 

Nedenfor kommer litt informasjon og viktige datoer som vi vil dere skal merke dere. 

* Varmt måltid og tur vil vi starte opp med i oktober.  

* Håndhygiene - vi ønsker at dere vasker hendene til dere og barna før dere kommer 

inn på avdelingen om morgenen. God håndhygiene er med på å holde barna og 

personal friske. Vi ønsker også at alle voksne tar av seg skoene når dere går inn i selve 

garderoben. 

* Viktig at dere abonnerer på hjemmesiden slik at dere får siste nytt fra barnehageeier, 

avdelingsleder og oss. Dere betaler ikke ved å abonnere. Jeg legger alltid ut 

månedsplan og månedsbrev her. Månedsbrev og plan vil også bli sendt på e-post til 

dere. 

* Foreldremøtet blir mandag 19. september kl. 18:00 til 19:00. Møtet skal være 

avdelingsvis. Det blir valg av FAU representant. En representant fra hver avdeling. 

Ønsker FAU representant fra forrige barnehage år å fortsette så kan du gi meg 

beskjed på e-post. 

* Fotografen kommer fredag 30. september. Alle barn må være kommet til 

barnehagen kl. 09:00. Det blir tatt gruppebilder av barnegruppene. 

* Kjersti har plantid hver torsdag 3 ganger fra 09:30 til 15:00 og 2 ganger fra 10:30 til 

15:00 og vil etter dette tidspunkt ikke være på avdeling. Fagarbeider og assistent har 

1 time plantid hver uke. 

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på. 

 

Hilsen oss på Kvisten 

 


