
 
Da er vi allerede i september og vi har gjort unna noen uker med tilvenning. Det har gått 

veldig bra og de ser ut til å ha det fint i barnehagen. Likevel vil det ta litt tid for barna å bli 

helt trygge på sine nye omgivelser, rutiner, andre barn og voksne. Noen tusler rundt blide og 

fornøyde, men trenger likevel et trygt fang som er tilgjengelig. Noen vil helst ha en voksen 

rundt seg hele tiden. Det er ulike behov når det gjelder måltider og søvn. Vi prøver å tilpasse 

barnas behov på best mulig måte – og det er fint med tilbakemeldinger fra dere! 

Nå føler vi at vi er klare for å sette i gang litt aktiviteter med gruppa. Vi kommer også til å 

dele oss i mindre grupper. Som dere har sett i årsplanen er Hakkebakkeskogen temaet vårt. 

Vi jobber med temaet tilpasset ett – og toåringer. Vi kommer til å ha fast et månedens dyr 

fra fortellingen. Denne måneden er det reven. (siden vi er revunger). Vi skal bli kjent med 

reven. Vi skal snakke om hvilken farge den har, hvor den bor, hva spiser den, hvordan ser 

sportegn etter reven ut? Vi synger sanger om reven og hører på fortellinger. Vi bruker også 

reven som utgangspunkt i formingsaktivitet. Målet er at barna skal bli kjent med dyr og 

dyreliv, språkstimulering gjennom sang og fortelling. I forming skal de bli kjent med ulike 

formingsmateriell og verktøy.   

I tillegg kommer vi til å følge med i naturen og hva som skjer på høsten. Vi skal plukke bær i 

skogen og høste grønnsaker fra hagen vår. Vi skal også passe godt på dyrene våre og gi dem 

mat og kos.  

I uke 38 har vi brannvernuke. Vi skal ha planlagt brannøvelse fredag 24.september. Vi 

kommer da til å være inne da brannalarmen går.  

Velkommen til foreldremøte 9.september klokken 18. Vi kommer til å informere om 

arbeidsmåter, hvem er de minste barna, forventninger og besøke våre turplasser. Fint hvis 

dere gir en tilbakemelding om dere kan komme/ikke komme.  

Vi ønsker fortsatt bilder fra familien til husene vi skal lage.  

Ønsker dere en fin september 

Hanne G, Hanne M.K, Karen, Ilva og Maren 


