
 

 

MÅNEDSBREV SEPTEMBER 

Tilbakeblikk   

Litt om de to første ukene  

Vi ønsker velkommen til både nye og tidligere foreldre på Hulen. Vi gleder oss til et nytt 

barnehageår sammen med dere. Dere får tilsendt et månedsbrev + månedsplan hver måned. 

Dette blir sendt på e-post, men også lagt ut på hjemmesiden vår: Viktig at alle 

abonnerer(gratis) på hovedsiden til Gosen barnehage og avdeling Hulen.  

Oppstart av nytt barnehageår og tilvenning på avdeling har gått veldig bra. I løpet av august 

har det startet totalt 4 nye barn på Hulen. En gutt og tre jenter. Det kommer et nytt barn i 

september. Vi har hatt fokus på å bli godt kjent med både barn og foreldre. I oppstartsfasen 

har vi holdt oss mye inne, slik at barna skal bli kjent med avdelingen og de andre barna. Så 

har vi begynt å være mer og mer ute. Vi ser at barna stortrives i lek både ute og inne.  

Hva skjer på Hulen denne måneden?  

Tilvenning og brannvernuke  

I september fortsetter vi med tilvenningsperioden. Vi tilrettelegger for at barn, voksne og 

foreldre skal bli trygge på hverandre. Vi begynner smått med å ha samlinger om sang og 

eventyrer. Vi skal møte Brannbamsen Bjørnis, og bruker opplegg fra han.  

I uke 38 skal vi ha brannvernuke. «Brannvernuka arrangeres av Norsk Brannvernsforening 

hver høst for da går vi inn i en årstid hvor antall boligbranner øker kraftig. Temaet brann kan 

være skremmende, så det er viktig at barna føler seg trygge. Noe av den tryggheten kan 

skapes ved å gi kunnskap og la dem føle mestring ved at de vet hva de skal gjøre» (Alfabetika, 

2015).  

Månedens tema  

Hjem/ barnehage 

Månedens tema handler om overgangen fra hjem til barnehage. Vi bruker god tid til å bli kjent 

og bli trygge på den nye hverdagen i barnehagen, både inne og ute. Både «nye» og «gamle» 

barn trenger å finne sin nye plass i gruppen. Vi bruker tid på å bli kjent med barna og hjelper 

barna med å finne sin plass. Vi møter barnas følelser og behov.  

Personalgruppa 

Kristine: Pedagogisk leder 100% 

Heidi: Fagarbeider 100% 

Linda: Assistent 100% 



 

 

 

Praktisk informasjon 

Barnehagen åpner kl. 07.30 og stenger kl. 16.30. Vi serverer frokost i barnehagen fra 08-

08.30, og vi oppfordrer dere til å levere barn, som skal ha frokost, til klokken 08.00. Da får 

barnet en god halvtime å nyte maten.  

• Det er ønskelig at dere ringer/sender melding til oss dersom barnet skulle komme senere 

enn klokken 09.00, eller om barnet har fri eller har blitt syk. 

• Viktig at alle vasker hender før de går inn på avdelingen.  

• Dere finner Gosen barnehage liggende under «Ullandhaugbarnehagene». Adressen er 

www.minbarnehage.no/ullandhaug. 

• Viktig at alle abonnerer(gratis) på hovedsiden til Gosen barnehage og avdeling Hulen, da 

månedsbrev, planer og info blir sendt ut der.  

• Alle barn må ha tøfler/sandaler i barnehagen. Dersom brannalarmen skulle gå, har vi ikke 

tid til å ta på sko, og barna ender med våte og kalde sokker.  

Viktige datoer  

• 19.September 

- Foreldremøte kl. 18.00-19.00 

• 30.September:  

- Fotografering, alle må være i barnehagen innen kl.09:00. Det blir kun gruppebilder.  

 

 

Vi ønsker alle en fin september!  

Hilsen Kristine, Heidi og Linda 

http://www.minbarnehage.no/ullandhaug

