
Månedsbrev september 
 

 

Da var vi endelig i gang med et nytt barnehageår! Å være bare nye barn -og ny 

personalgruppe på en gang kan være utfordrende, men vi må si at det har gått veldig bra 

foreløpig. Med noe sykdom og et par barn som fortsatt ikke har begynt, kommer 

tilvenningen til å ta litt lengre tid enn vanlig. Noen av dere merker kanskje at barnet deres 

kommer med en eller annen form for reaksjon på barnehagestarten, noe som er helt 

normalt. Det er en stor omveltning og plutselig skulle tilbringe store deler av dagen med 

mange nye mennesker og ikke med mamma eller pappa. Heldigvis tar det ikke så lang tid før 

det å gå i barnehagen er både trygt og godt        

Vi syntes det har vært veldig kjekt å bli bedre kjent med både nye og «gamle», og håper at 

barnehagestarten har vært en positiv opplevelse for dere alle! 

 

Tema: 

Vi har fokus på -og jobber med ulike temaer gjennom året. Temaene er felles for hele 

barnehagen, men vi tilpasser alt til hver avdeling. Det første temaet vi skal ha er «Du og meg 

og alle sammen». Nå som vi er i full gang med tilvenningen er det kjekt å kunne ha fokus på 

oss selv og hverandre, for å kunne bli bedre kjent. På en småbarnsavdeling jobber vi med 

tema på ulike måter – gjennom lek, forming, tur, samlingsstunder og i smågrupper. 

Smågrupper er noe vi vil begynne med litt senere i høst, når vi har blitt bedre kjent med 

barnegruppa. Det er en fin måte å kunne tilrettelegge og tilpasse temaarbeidet på best mulig 

måte, for hvert enkelt barn.  

 

Praktisk info: 

• Det er fint om alle kan sette navn på alle eiendeler barnet har med i barnehagen. Det 

er mange som bruker samme str klær, og det skjer fort at ting blandes sammen.  

• Vi vasker hendene våre på morgenen, før vi går inn på avdelingen. Vi ønsker og at alle 

yttersko holdes bak grinden i garderoben. Hvis du vil komme inn ber vi deg ta av deg 

på bena (evt bruker skotrekk som henger ved tørkeskapet). 

• Hvis barnet ditt skal spise frokost i barnehagen må dere være der før kl:08.30. 

• Solkrem påføres av foreldrene om morgenen – vi smører deretter etter behov. 

• Om barnet ikke kommer i barnehagen en dag/eller kommer senere enn kl.09.30, 

setter vi pris på å få beskjed om dette.  

 

 



 

Annet: 

• Foreldremøte holdes den 19.09.22, kl: 19.30-21.00. Det er mange søsken på 

avdelingen vår, men vi håper de fleste får mulighet til å dele dere opp til hver deres 

avdeling. 

• Det kan være lurt å abonnere på hjemmesiden, slik at dere får varsel hver gang det 

postes noe nytt fra oss. Månedsbrevene legges ut 1. i hver måned. 

• Vi ønsker å komme i gang med oppstartsamtaler om ikke så altfor lenge, men etter 

en stor oppussing i sommer er ikke møterommene helt klare enda. Forslag til tider 

kommer så fort dette er på plass. 

 

Viktige datoer: 

• 19.09.22     Foreldremøte 

 

 

 

Med vennlig hilsen Rød avdeling v/Charlotte 


