
AVDELING FREGATTEN 

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER 2022 
 
Kjære foreldre og foresatte! 

 

Velkommen til et nytt barnehageår! 

 

I år består personalgruppen på Fregatten av følgende medarbeidere:  

 

pedagogisk leder Jeanette 

barne- og ungdomsarbeider Tove 

barne- og ungdomsarbeider Mette  

barne- og ungdomsarbeider Ellen   

fagarbeider Anne Beth 

 

Barnegruppen består av 20 barn i alderen 3-5 år.  

 

I år ønsker vi 9 nye barn fra småbarnsavdelingen hjertelig velkommen til Fregatten: 

Hedda, Harald, Mons, Thea, Tina, Yana, Haakon, Douglas og Mikal.  

Førskolegruppen består av 9 barn: Ola, Noah, Sophia, Agnes, Live, Julie, Sara, Ada og 

Vina. I 4-5 års alderen har vi to barn: Elida og Levi. 

 

Tilvenning 

 

Tilvenningen på ny avdeling startet allerede før sommeren med besøk på vår avdeling og 

felles turer. Også i sommerukene på Roaldsøy var vi alle på felles avdeling, og barna 

startet rett på Fregatten da vi var tilbake i Buøy barnehage. Alt i alt har det gått veldig 

bra, og vi ser nå at barna har funnet seg godt til rette på Fregatten. I august har vi 

hatt og har fremdeles fokus på de trygge rammene både inne og ute i barnehagen. Faste 

rutiner, dagsrytme og organisering av aktiviteter i hverdagen, har vært med på å skape 

forutsigbarhet og har vært viktige for å gjøre tilvenningen av våre nye venner så god og 

trygg som mulig. Både de yngste og eldste barna har fortsatt behov for å venne seg til 

en ny gruppe. Savnet etter gamle venner som nå har begynt på skolen, og nye barn og 

voksne kan være mye å ta inn over seg. Vi voksne er derfor opptatt av at alle barn skal 

ha noen å leke med, og der vi observerer samspillsmønstre og der vi er opptatt av å 

skape gode relasjoner barn imellom, og mellom barn og oss voksne. Dette skaper 

grunnlaget for læring og utvikling.  

 

I løpet av september vil vi avholde en oppstartssamtale med dere nye foreldre som 

kommer fra småbarnsavdeling. Egen liste vil bli hengt opp på oppslagstavlen. 

 

 

 

 

Barnehagens visjon: 

Sammen med deg, skaper vi 

vei. 
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Annet 

 

Mot slutten av september vil det også bli holdt et foreldremøte, 22. september. Vi ber 

dere allerede nå om å holde av denne kvelden, og vi håper at alle har anledning til å 

komme. Nærmere informasjon kommer. 

 

På våre nettsider finner dere også årsplanen for Hundvåg-barnehagene. Vi anbefaler at 

dere leser denne. For 2022-2023 vil barnehagenes satsningsområder være:  

«Lek med mening»  

«Rommet som den tredje pedagog»  

«Barns medvirkning/barnets stemme 

 

Før oppstart av det nye barnehageåret har avdelingen arbeidet med rommet som den 

tredje pedagogen. På lekerommet har vi fått en sofa som vi blant annet bruker til 

lesekrok. Vi har også fått nye leker for å støtte opp om ulike leketemaer. Allerede nå 

ser vi at ominnredningen har gitt resultater og som inspirerer barna til lek. 

 

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR SEPTEMBER 2022 

 

MÅL:  

 

• Utvikle gode relasjoner i årets nye barnegruppe. 

• Bli kjent med brannvern i barnehagen.  

• Bli kjent med årstiden høst. 

• Trafikksikkerhet. 

 

TEMA:  

 

➢ I september har vi som alltid et spesielt fokus på å utvikle gode relasjoner 

mellom barna, og etablere nye vennskapsbånd i årets nye barnegruppe.  

 

➢ I uke 38 avholdes ”Nasjonal brannøvelse”. Da har vi i barnehagen søkelys på 

brannvern. Brann kan være et skremmende tema for barn. Brannalarmen lager 

høy lyd, og man skal skynde seg ut uten at man får ta med seg tingene sine. Det 

er fint hvis dere foreldre kan snakke med barna i forkant av uke 38, slik at barna 

er forberedt på temaet. Vi kommer til å levere ut et skriv, der vi forteller litt 

om våre rutiner.  

 

➢ Vi blir kjent med årstiden høst gjennom å observere endringer i naturen når vi 

går på tur. Vi skal arbeide med kategori-hus med tema høst i våre språkgrupper. 

 

➢ Førskolegruppen har egne aktiviteter. 

 

➢ Trafikksikkerhet settes på dagsorden. Vi bruker beltedyret Tarkus når vi lærer 
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om trafikksikkerhet sammen med barna. Tarkus er et pedagogisk verktøy (utgitt 

av Trygg trafikk) for å lære barna enkle trafikkregler for fotgjengere, sikring i 

bil, sykkelhjelm, refleks med mer. 

 

 

ANNEN INFORMASJON: 

 

Matordningen  

Barnehagen tilbyr frokost, lunsj og fruktmåltid, i tillegg til melk. 

Frokosttid er mellom kl 0800-0830. Ønsker dere at barna skal spise frokost i 

barnehagen, ber vi om at dere leverer barna til kl 0800, slik at de har god tid til å spise. 

 

Leker 

Vi ser at private leker som enkelte barn har med seg hjemmefra, utløser til tider 

konflikter og frustrasjon hos barna. Vi ber om at leker ikke tas med inn i barnehagen. 

 

Gymsal 

I september starter vi opp med gymsalaktiviteter på Buøy skole. Vi går fra barnehagen 

kl 0900, og barna leveres i barnehagen i god tid før vi går. Vi anbefaler at barna har på 

seg en t-skjorte og myk bukse, fordi vi skal bøye og tøye og vi må kunne bevege oss uten 

at noe gnager. Husk vannflaske i sekken! 

 

Førskolebarna 

I september starter vi opp med Førskoleklubben. Førskolebarna kommer til å ha egne 

læringsmål for blant annet fagområdene Språk, tekst og kommunikasjon, og antall, rom 

og form. Nærmere informasjon gis i eget skriv. Førskoleaktiviteter foregår på Buøy 

skole i tillegg til aktiviteter på avdelingen. Førskoleaktivitetene foregår fortrinnsvis på 

torsdager i første omgang. 

 

Fregattens hjemmeside 

Her legger vi ut månedsplaner, andre planer og informasjonsskriv, i tillegg til bilder. 

Husk at dere må fornye abonnementet for hvert nytt barnehageår for å motta 

nyhetsvarsler. Passord er allerede utlevert i ranselpost. 

 

Vi ser nå frem til en spennende september måned! 

 

En varm hilsen fra Tove, Mette, Anne Beth, Ellen og Jeanette 
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MÅNEDSPLAN FOR SEPTEMBER 2022 PÅ FREGATTEN  
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

UKE 

35 

 

   1. GRUPPER 

 

2. GRUPPER 

UKE 

36 

 

5. GRUPPER 6. FELLES LEK 

På tvers av 

avdelingene, 

inne/ute. 

Møtedag 

7. TURDAG 8. GRUPPER 

Førskoleklubb 

9. GRUPPER 

UKE 

37 

 

12. GRUPPER 13. FELLES LEK 

På tvers av 

avdelingene, 

inne/ute. 

Møtedag 

14. TURDAG 15. GRUPPER 

Førskoleklubb 

16. GRUPPER/ 

VARMMAT 

 

UKE 

38 

 

19. BRANNVERN 20. FELLES LEK 

På tvers av 

avdelingene, 

inne/ute. 

Møtedag 

21. BRANNVERN 

 

22. BRANNVERN 

 

Foreldremøte! 

23. GRUPPER/ 

VARMMAT 

 

UKE 

39 

 

26. GRUPPER 
TRAFIKKSIKKERHET 

27. FELLES LEK 

På tvers av 

avdelingene, 

inne/ute. 

Møtedag 

28. TURDAG 
TRAFIKKSIKKERHET 

29. GRUPPER 

Førskoleklubb 
TRAFIKKSIKKERHET 

30. GRUPPER/ 

VARMMAT 
TRAFIKKSIKKERHET 

Med forbehold om endringer. 

HUSK! Å ha med vannflaske og ryggsekk HVER dag! 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flillesand.speiding.no%2Faktivitetstips-pa-tur%2F&psig=AOvVaw3Um_WhtealTCGb-rFrC1zy&ust=1630345073842000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCJiK0vni1vICFQAAAAAdAAAAABAD
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