
MÅNEDSBREV FOR OKTOBER 2020 

SALAMANDER AVDELINGEN 
Vi har hatt brannøvelser og hilst på Bjørnis bamsen, lekt inne og ute, vært på fellesturer, 

turer i gul og blå gruppe, feiret 4 bursdager og blitt enda bedre kjent i løpet av september 

måned 😊 Salamander har hatt 2 plasser ledig, men nå som Natnael begynte hos oss er 

barnegruppa full. Natnael fyller 3 år først på nyåret og teller derfor to plasser. Oversikt 

over barnegruppa med navn, adresse og mobil nr. blir delt ut i begynnelsen av måneden.  
 

I oktober vil noe av fokuset i samlinger og andre aktiviteter bli rettet opp mot Fn-dagen og 

FORUT aksjonen vi pleier å ha hvert år. Vi skal bli kjent med Nanah, 5 år fra Sierra 

Leone og sjimpanseskogen, hvor de truede apene får beskyttelse. Hvert år har vi invitert til 

foreldremiddag med basar. Inntektene er gått til FORUT aksjonen. Men med hensyn til 

Covid-19-viruset må vi i år tenke nytt. Hvordan innsamlingsaksjonen blir arrangert er 

enda ikke fastsatt. Mer informasjon om en aksjonsdag kommer i løpet av måneden.  

Vi minner om at mye av informasjon fra barnehagen blir gitt på barnehagens nettside og 

oppfordrer alle til å abonnere på nyheter. Ved å abonnere registrer dere en mailadresse og 

vil da få en mail når det er ny aktivitet på hjemmesiden.  
 

Barnehagen fortsetter med korona tiltak som at vi blander ikke barnegrupper fra ulike 

avdelinger store deler av dagen, barna har med seg dobbel niste, foreldre og barn vasker 

hender på morgenen, avskjed skjer i døra inn til avdelingen og ikke minst syke 

barn/voksne skal ikke være i barnehagen.  
 

- 12 oktober kl 9.15 er det fotografering i barnehagen. Det blir tatt gruppebilde og 

portrettbilde, for de som ønsker dette. Husk å registrer dere! 

- Vi minner også om planleggingsdag fredag 16 oktober. Barnehagen er stengt. 

- Det er høst! Husk tykkere tøy fremover, lue/pannebånd, votter osv., 
 

Både Kristin og Linn er praksislærere og får barnehagelærer studenter fra UiA mot 

slutten av måneden. Hva studentene heter, praksisuker og hvilke fagområder som vil 

være i fokus kommer det informasjon om på barnehagens nettside. Dessverre så har vi 

ikke greid å få i gang skoleklubb for de eldste med dagens voksenressurser. Men vi håper 

å få til noe opplegg når vi får studenter og blir flere voksne i en periode. 
 

Vi ser frem til en fin aksjonsmåned og 

gleder oss til å bli kjent med Nanah og sjimpanseskogen! 
 

 


