
Lilleblinknytt for September 2022 
September: 

Da er vi et par uker ut i det nye barnehageåret. August har vi brukt til å bli kjent, både voksne 

og barn. Noen barn har gått over til Storeblink og nye barn har begynt på Lilleblink. Derfor 

trenger vi alle, både store og små å bli kjent med den nye gruppa vår. Det kommer også 3 

nye barn senere i høst, så det vil bli flere perioder med tilvenning. 

Nå når barna har «funnet» sin plass i gruppa starter vi med gruppedelinger på formiddagene. 

Vi deler gruppa, slik at noen er inne og noen er ute. Vi har en liten gruppe på tre til fire 

stykker inne sammen med en eller to voksne, der de jobber med materiell eller holder på 

med andre små prosjekter. Vi gjør dette fordi at barna skal få mer ro til å jobbe. Vi deler dem 

etter alder, slik at vi kan tilpasse opplegg etter det. Men i starten har vi fokus på orden, på 

det å rydde etter seg, sette materiell tilbake i hylla. 

   

Tema i september i tillegg til det å bli bedre kjent vil være; høst. Vi vil fokusere på høstens 

farger og hva den bringer med naturen. Vi håper å få til turer for å plukke bær, epler og sopp 

og at vi kan smake på det vi kan høste fra naturen til denne årstiden. 

Torsdager er utedager, og noen ganger turdager. Da er vi alle 

sammen ute. Vi har et mål om at alle barna skal få på en tur i løpet 

av uka. Vi snakker ikke om lange turer hver uke, men at vi tar oss 

en tur utenfor barnehageområdet, bare en liten rusletur i 

nærområdet, skoleplassen osv.  

I september vil vi dra på noen turer i skogen og nærområdet, for å 

se etter sopp, epler, kanskje se etter bær. 

Dagsrytmen Lilleblink 

07.00 Barnehagen åpner. Inneaktiviteter. 

08.30 Frokost – vi spiser brødskive med ulike pålegg og noen dager havregrynsgrøt. 

09.10. Sangsamling – vi synger ulike sanger som barna trekker selv. 

09.20 Den gruppen som skal ut, går ut og den som skal være inne begynner med 

arbeidsøkten. 

11.15 Vi vasker fingrene og spiser lunsj. Brødmåltid/varmlunsj på tirsdag. 

11.45 Bleieskift og sovetid for de som sover og leketid/avslapping for de som er våken.  

14.00 Fruktmåltid. Bleieskift etter fruktmåltid.  

14.30 Inne eller utetid, kommer ann på årstiden og været.  

16.30 Barnehagen stenger. 

 



Praktisk informasjon: 

➢ Gå inn på MyKid og oppdatere kontaktinformasjon og se over tillatelser. MyKid er vår 

felles arena så det er viktig at dere følger med og holder dere oppdatert på det vi 

legger ut. Dette for å få til gode dager for barna og et godt samarbeid. Dette kommer 

så klart i tillegg til de daglige samtalene. 

 

➢ Kjernetid i barnehagen er kl. 09.00 til kl. 14.00. 

Om barnet ikke kommer til kjernetiden starter eller om barnet tar fri, ønsker vi beskjed 

så tidlig som mulig (det handler om planleggingen av dagen). Det er fordi vi noen 

ganger er litt spontane med aktiviteter vi finner på. 

➢ Kommer barna senere enn kl 09.00 ser vi helst at barna har spist hjemme. 

 

➢ Det skal ALLTID være tilgjengelig lue, buff, votter og støvler i barnehagen. Uansett 

årstid. Oppe på bakken her blåser det mye og været skifter fort.  

➢ Pass på at det finnes nok skiftetøy. Dette gjelder både inne og utetøy. Noen dager er 

vi ute både formiddag og ettermiddag. Det er derfor viktig at barna har yttertøy de kan 

bruke dersom de andre klærne har blitt våte. Barnehagen har IKKE låneklær.  

➢ På ettermiddagen må dere sette sko på skohylla og støvler på støvvelstativet. Sjekk 

at gulvet er ryddig under plassen til ditt barn.  

➢ ALT skal merkes med navn.  

➢ Ta med votter og eventuelt andre våte tøy hjem til tørk. Sjekk stativet og tørkeskapet 

når dere henter.  

 

 

Med vennlig hilsen Anna Maria, Trine, Ingunn og Janne-Elisabeth       

 


