
      SEPTEMBER PÅ KOSOVARJA 

Så var vi kommet oss godt i gang med det nye 

barnehageåret og barna har begynt å bli kjent med 

oss på Kosovarja. Oppstarten har gått svært bra, sett fra vår side. Det 

har vært rolig. Noe som gjør at barna fortere finner tryggheten til å 

utforske sin nye hverdag. Barna er forskjellig, noen bruker litt tid på å bli 

kjent med oss i barnehagen, mens noen opplever livet i barnehagen som helt 

ukomplisert. Når det gjelder de rutinene de har hjemme rundt måltidet og 

soving er det helt vanlig at det forandres den første tiden i barnehagen. 

Her er det mye nytt og det kan være vanskelig å finne både matlyst og 

roen i vognen. Dette vil gå seg til.  

Vi håper dere gir oss tilbakemelding om det er noe dere har opplevd som 

utrygt eller vanskelig i tilvenningstiden. 

I september vil fokuset fortsatt være tilvenning. Hovedfokuset vil være 

trygghet og relasjonsskapning. Vi er på gulvet med barna, vi leker, synger, 

danser. Blir denne høstmåneden fin vil vi bevege oss ut av barnehagens 

område og gå på små turer i nærområdet.  

Vi har allerede hatt to bursdagsbarn, og i September har vi 

to til. Maya blir 1 år 1.sep og Magnus blir 1 år den 28.sep.  

Fra mandag 3.september vil Gro-Anita jobbe i stedet for 

Solveig. Hun vil være her hver mandag fremover. Gro-Anita er fagarbeider 

og jobber 60% som konstituert pedagogisk leder på Sfinxen og Reben.  

En stund fremover vil Ida ha kontordag hver fredag. Hun vil likevel være 

tilgjengelig om det skulle være noe.  

Minner om at september kan by på både varmt og kaldt vær, det er derfor 

fint om det er et godt utvalg uteklær og skiftetøy i kurvene. 

HUSK MERKING AV KLÆRNE 😊  

 

 

Vi håper dere får en flott høstmåned!    

 

            -Hilsen oss på Kosovarja- 


