
 

Tema: Den levende skogen                                           SEPTEMBER 2016 

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og 

samspillet i naturen. 
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MOSEBARNA 



 

MÅNEDSBREV  

Avdeling: Mosebarna 
 
Måned: September 2016 
 
Tema: Den levende skogen.  
 
Hei og velkommen til nytt barnehage år. Til nye og gamle foreldre vil vi på Mosebarna ønske dere velkommen til et 

spennende år sammen med oss. Vi håper og satser på et fint samarbeid med dere foreldre.  

Vi er heldige på Mosebarna at vi for beholde personalet fra i fjor. Så vi som jobber på Mosebarna er Thomas, Aina, Silje, 

Mette og ekstraressurs.  

 

  
 

Vi vil nå i September starte opp igjen med planer og mer faste rutiner. Tiden til nå har vi brukt til å bli kjent med de nye 

barna som har startet. Alltid litt skummelt for både barn og foreldre og skulle bytte avdeling, men det begynner å bli bra nå 

og barna trives bedre og bedre. Det er kjekt å se. Vi kommer til å være en del sammen alle men vi kommer også til å dele 



 

opp litt der vi deler litt etter alder. Det tror vi blir det beste for barnegruppen. Om Mandagen vil det bli grupper. Vi deler inn 

i forming, språk og en gruppe der vi kommer til å jobbe med temaet vennskap. Fint hvis dere foreldre er med og hjelper oss 

med å skape en gruppe der alle blir akseptert for den de er. Vi er alle ulike og vi alle skal kunne trives på Mosebarna. Snakk 

med barna hjemme om hvordan vi er mot andre så skal vi prøve å gjøre så godt vi kan i barnehagen. Utfordringer vil det 

alltid være og da er det viktig at vi voksne er de som viser vei og lærer barna hva som er rett og galt. Barn er tross alt barn. 

Tirsdagen deler vi oss i to, 2012 går på tur mens 2013 blir igjen og jobber med fin eller grovmotorikk. Onsdagen blir det 

møte aktivitet for mosebarna og spurvene. Her passer vi hverandre med hjelp fra Haukene når vi har møte. De andre 

onsdagene vil vi ha språk og lekegrupper. Torsdagen deler vi oss i to der 2012 går på tur mens 2013 er igjen i barnehagen og 

jobber med temaet vårt den levende skogen. Fredagen bytter vi om rollene og 2013 barna går på tur mens 2012 jobber med 

tema. Dette blir utgangspunktet fremover. Det blir også mye annet som samlinger, lage mat sammen, utelek, sykling og 

aktivitet på banen osv. I September vil vi også ha om brannvern.  

 

 

Avdelingsinformasjon: 

 

Vi ønsker at dere prøver å levere barna før eller etter frokost, altså unngår mellom 08.30-09.00 dette for at vi skal kunne ha 

et noenlunde rolig måltid. Selvfølgelig ikke alltid like lett å klare dette men prøv så godt dere klarer.  

Fint hvis dere også hjelper til å holde det ryddig i garderoben. Sjekk over klær ved henting, dvs ta med tøy som er vått og 

fyll på med nytt.  

Gi alltid beskjed til en voksen når dere henter barnet.  

Lekedag har vi den siste fredagen i måneden.  

Prøv å være i barnehagen til kl 10 spesielt viktig på turdager. Gi en lyd hvis dere blir forsinket.  



 

Avdeling mosebarna og spurvene bytter på å åpne og stenge barnehagen. Dvs annenhver uke vil det være en voksen fra 

spurvene på fellesrommet frem til 07.30 og annenhver uke vil det være en spurve voksen fra kl 16.15 som vil være enten på 

fellesrommet eller ute når dere henter.  

Hvis dere lurer på noe er det bare å ta kontakt.  

 

Tlf Mosebarna: 94032679 

Mail: thomas@skogenbarnehage.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

                 

 

 

 

Ut på tur aldri sur 


