
Månedsbrev September - Rødkløver 
 

Hei, og velkommen til nytt barnehageår i Bokkaskogen på Rødkløver        

 

Hovedmålet for måneden: «Å støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med 

andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner» (side 18 i årsplanen). 

Sosialt mål for måneden: «Alle barn skal oppleve å få hjelp og støtte av ansatte som tar barns 

opplevelser på alvor» (side 3 i Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø). 

For å nå disse målene skal vi ansatte være imøtekommende og varme. Vi skal være på gulvet og til 

stede med barna og skal støtte barnet i å oppdage verden, utfordre barna og ivareta barnets 

lærelyst. 

Vi skal være inkluderende, lekne og skape mange gode og kjekke fellesopplevelser og møter blant 

barna, dette for å styrke felleskaps- og tilhørighetsfølelsen deres. Vennskapsrelasjoner blant små 

barn er bygget opp av alle disse møtene som oppstår mellom barna i barnehagen og rommer felles 

humor, opplevelser av å skape mening sammen, bekrefte hverandre, glede over å være sammen og 

fellesskapsfølelse, men også konflikter, uenigheter, sorg, savn og fortvilelse over å ikke få være med.  

 

Evaluering av måneden som har vært: 

8. August feiret vi bursdag på avdelingen med krone, sang, samling og bursdagsmåltid. Dette ble en 

koselig feiring for alle barna og spesielt bursdagsbarnet       

I løpet av august har 4 nye barn begynt på Rødkløver, samt én ny ansatt. Vi har brukt denne tiden til 

å bli kjent og trygge på hverandre. Det har vært godt for barna og ansatte med en rolig start nå etter 

ferien for å komme inn i rutinene igjen.  

Barna begynner å finne seg til rette på avdelingen og det har begynt å danne seg et fint fellesskap på 

Rødkløver. Barna uttrykker gjensynsglede når de ser hverandre igjen, og de viser omsorg for 

hverandre, noe vi ser gjennom at de gir hverandre klemmer når de er lei seg, hjelper hverandre og 

inkluderer hverandre i lek. Barna begynner å lære seg navnene til de andre og bruker navnene i 

direkte- og indirekte tale. De minste som fortsatt har lite verbalspråk, viser at de kan noen av 

navnene ved at de peker på de andre barna hvis vi voksne sier navnene. 

 

Temaarbeidet videre: 

I september, oktober og november har vi temaet: «Vennskap og fellesskap». Vi kommer til å 

fortsette med å skape gode felles opplevelser blant barna ved bruk av musikk, sang og dans. Dette er 

en kjekk arena for lek, fellesskap og språk. Vi vil også jobbe med eventyret «Bukkene Bruse» i denne 

temaperioden. Hver temaperiode vil vi ha et eventyr som vi jobber med sammen med Hvitveis. Ved å 

fortelle eventyr vil barna ha en felles referanse, barnas fantasi utvikles og barna får leve seg inn i en 

annen og fantastisk verden.  



Vi kommer til å dele oss i mindre grupper. Målet med gruppene er at barna blir godt kjent med 

hverandre og skaper gode relasjoner med andre barn og voksne i trygge omgivelser. Vi ansatte skal 

være varme og sensitive, og veilede og støtte barna i leken. Det er mye lettere for den ansatte å være 

påkoblet på alle barna når barnegruppen er delt inn i mindre grupper.   

Info til foreldre:  

Hver dag vil vi skrive om hva vi har gjort den aktuelle dagen på den hvite tavlen. Vi har også hengt 

opp Månedsplan og Trygghetssirkelen på korketavlen. Her vil det også komme bilder etter hvert av 

barna i aktivitet. Husk å ta jevnlige titter oppi skuffen til barna for å sjekke at barna har nok skiftetøy i 

barnehagen.  


