
Septemberbrev 
 

Da var første måned av nytt barnehageår unnagjort, og vi har fått tid til å bli kjent med 
hverandre, lekt og kost oss på avdelingen. Rutiner begynner å sitte og vi kan gå over 
til å begynne med mindre grupper og jobbe mer med både smart kompetanse og 
hverdags Gleding.  
Høydepunktet fra sist måned må være å se hverandre igjen etter sommeren, men at 
selveste BJØRNIS kom innom barnehagen vår syntes barna var veldig stas. Fra første 
dagen vi sa han kom på besøk fikk vi jevnlige spørsmål om «idag var dagen Bjørnis 
kom?».  
 
I september er fagområdet KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Vi skal med det 
lage hjertet og finne ut hvem som er i hjertet vårt, samt jobbe med farger og finne ut 
hvilke farger som vekker hvilke følelser. Barna skal få utrykke seg estetisk gjennom 
maling og tegning i mindre grupper. Satsingsområdet denne måneden er Hjelpsomhet 
og Omsorg. Vi skal ha samlinger om temaet og finne ut hva barna selv legger i 
begrepet. Å bruke begrepet i hverdagslige situasjoner slik barna får muligheten til å 
skape assosiasjoner med begrepet fører til lettere læring samt barna får konkrete 
hendelser de kan feste begrepet til. 
Rammeplanen sier at personalet skal «møte alle barn med åpenhet, varme og interesse 
og vise omsorg for hvert enkelt barn» 
 
Følelsen vi skal ha fokus på er Glad, hva gjør oss glad og hvordan reagerer vi når vi er 
glade? Glede i hverdagen er noe av det viktigste vi kan ta med oss i møte med 
hverandre. 
Glede er en følelse alle har i seg, men det varierer hvor ofte vi er innom følelsen. 
Evnen til å kjenne glede kan øves opp. Desto oftere man ser etter det som er bra, desto 
mer finner man.  
 
 
I september har Sandnes kommune også noe som heter eventyruken, vi vill i denne 
uken ha fokus på de vanlige folkeeventyrene samt ta for oss noen nye eventyr som 
ikke er så vanlige. Det vanligste kjennetegnet på ett eventyr er at det starter med «det 
var en gang» og «slutter med snipp snapp snute». I ett eventyr kan man drømme seg 
bort fra hverdagen og leve seg inn i fortellinger om troll, drager og enhjørninger. 
Vi skal også i Ormaskogen «eventyrskogen»  24 september, å oppleve noen 
fortellinger på kloss hold. 
 



 
 
 
 
Vi gratulerer: 
Gustav med 3 års dagen! 
 
 
 
 
 
 
Obs obs: 
Husk hver onsdag er det fint med to vannflasker, en i boksen ved avdelingen og 
en i sekken. Det er fort gjort for barna å glemme å ta med vannflasken på tur så 
for å sikre at alle får i seg vann er det viktig med to flasker. 
 
 

 
 
 
 

Hilsen alle på Vepsebolet! 
V/Håvard 


