
Månedsbrev September: Nytt barnehageår       

Velkommen til nytt barnehageår på Huldreheimen for de åtte nye barna og de ni barna som 

allerede har gått der en stund. De ansatte på Huldreheimen er Ine 80% (pedagogisk leder), Elise 70% 

(pedagogisk leder), Ivar 100% (barne- og undomsarbeider) og Azra 50% (barne- og 

ungdomsarbeider). Vi er også heldige som har Lin som er en god bonus på avdelingen. Hun utdanner 

seg til barne- og ungdomsarbeider.  

Starten er en tilvenning for alle - selv for de barna som har gått der før. Nye relasjoner skal skapes, 

nye rutiner skal øves inn og vi jobber for at det skal bli en god og trygg avdeling.  

I tilvenningen er vi mest mulig i barnehagen for å bli godt kjent, få til gode rutiner og overganger. 

Dette er viktig for å gi barna en forutsigbar og trygg hverdag. Slik ser en dag ut på Huldreheimen: 

8.00 – 8.30: Frokost 

9.30: Samling: Hilsesang, hvilken dag er det, hvordan er været (kler på værbamsen), hva må vi ha på 

oss, deler i grupper. 

9.45: Lek og aktiviteter i grupper 

10.45: Sangsamling. 

11.00: Lunsj. 

14.00 Frukt. 

Etter hvert vil det bli minst en fast turdag i uken. 

Vi ønsker å imøtekomme dere foreldre på best mulig måte og ønsker at deres barn skal være trygge 

og trives i barnehagen. Vi trenger tid til å bli kjent med deres barn og den nye barnegruppen. Å bli 

godt kjent handler også om at vi voksne ser den enkelte og klarer å møte det enkelte barns behov på 

en god måte samtidig som vi skal få til et godt samspill i hele gruppen. For å få dette til er vi helt 

avhengige av god kontakt og samarbeid med dere foreldre. Vi gjennomfører oppstartsamtaler i 

september. Resten får tilbud senere i høst. Dersom det er behov og dere ønsker samtale før, ta 

kontakt så finner vi tid for en prat. Det er også viktig for oss, barna deres og dere foreldre at vi kan 

snakkes litt i henting og levering. Spør oss gjerne hva ditt barn har gjort i dag        

For de eldste er det ekstra stas å være med i superklubben! Denne starter opp etter hvert, men de 

har begynt å spise lunsj sammen og er sammen i gruppe på formiddagene. De blir bevisst på at de er 

eldst og det fører med seg fordeler, men også spesielle oppgaver og ansvar. De har fått lov til å hjelpe 

de som er mindre med å kle på seg, og dette er stor stas for små og store barn i tillegg til at det 

skaper gode bånd og gir trygghet.  

I garderoben legger vi til rette for at barna skal være mest mulig selvstendig. De kan sette skoene på 

plass selv, kan gå opp på en krakk for å hente regntøy (her trenger man gjerne hjelp av en av de store 

barna eller en voksen). Vi bruker god tid i garderoben der barna får prøve mest mulig å kle på selv 

med støtte fra de ansatte. Det er rom for prøving, mestring og gode samtaler. Vi vil være 

tilstedeværende voksne som utfordrer, hjelper og støtter hvert enkelt barn.  

Tema for den første perioden er «meg selv». Vi bruker «min bok» aktivt, finner ut hvem vi er og blir 

kjent med hverandre. Den første tiden blir det også spontane aktiviteter knyttet til dette - i 

tilvenningen legger vi lite planer for å kunne tilpasse oss de behovene som trengs i barnegruppen og 

hos barna. 



Hva kan dere foreldre bidra med?? 

-Vi trenger hjelp fra der foreldre ved at dere merker barnets klær med navn. Dette er gull verdt for at 

vi skal kunne bruke mer av den verdifulle tiden vår på barna og mindre tid på å lure på hva som 

tilhører hvem       

- Sørge for nok skiftetøy. 

- Vi ønsker at alle barn har tøfler og vannflaske i barnehagen. Vannflasken bør tas hjem en gang i 

uken for å vaskes (fredag er en fin dag      ) 

- Si fra hvis du lurer på noe eller det er noe vi trenger å vite om ditt barn.  

- Spør oss hvis du lurer på noe       

 

21. september er det foreldremøte i Haugtussa – hold av datoen       

 

Vi gleder oss til et nytt og spennende år på Huldreheimen og til et godt 

samarbeid med dere! 

 

Hilsen Ivar, Azra, Lin, Ine og Elise! 

 


