
 
 

MÅNEDSBREV NOVEMBER 2020  
                     SALAMANDER 

OKTOBER: 
I oktober har vi hatt hovedfokus på FORUT aksjonen som vi markerte torsdag den 22 oktober sammen med dere 

foreldre. Barna har blitt godt kjent med Nanah på 5 år som bor i Sierra Leone med sin familie, og vi har blitt kjent 

med hennes to venner Monki og Orbai. Vi har hatt fokus på det å ha forståelse for ulikheter, og å dele med 

hverandre. Vi har pratet om ulikheter som at det er barn i hele verden  

og at vi prater ikke likt, spiser ikke likt, ser ulike ut og liker ulike ting.  

Vi deler opp barnegruppa mye i løpet av uka, og vi ser at det er bedre 

 for både barn og voksne i forhold til å kunne se hvert enkelt barn, og å  

gjennomføre aktiviteter. I tillegg ser vi at barna har færre å forholde seg til,  

og at det blir større plass til lek og utfoldelse enn når vi er alle i sammen.  

 

NOVEMBER:  
Tema for denne måneden er kunst, kultur og kreativitet. Vi skal ha fokus på eventyr og forming, og ha temajobbing 

rundt det. November er starten på tiden vi går inn i hvor jul og juleforberedelser vil være tema. Vi vil ha 
et stort fokus på forming, kreativitet, sang og musikk. I desember skal vi også ha julekalender som består 
av pepperkaker, og alle skal derfor bake sin egen pepperkake og pynte den. Hver dag skal vi trekke en 
som får med seg en pepperkake hjem. Vi gleder oss veldig til denne tiden frem til jul.  
  
BESKJEDER OG INFORMASJON: 

• Husk å si ifra når ditt barn blir levert eller hentet. Dersom vi er på kjøkkenet på morgenen må de leveres 
der inne. 

• Det er begynt å bli kaldere ute, og barna trenger derfor varmt tøy. Parkdress eller todelt sett, lue og votter 
må være i barnehagen. 

• I midten av november vil vi starte så smått med foreldresamtaler. Dere vil få nærmere beskjed om dette 
og det vil bli hengt opp liste på avdelingen til å sette seg opp. 

• Vi er nå i gang med barnehagens nettside. Gå inn og abonner på nyheter fra Salamander. 
www.minbarnehage.no/karussbhg Passord for å kunne se bilder og artikler har dere fått utdelt. 

• Frokost varer fra klokken 7-9-00. Etter dette tidspunktet må barna møte ferdig spist. 

• Det vil fortsatt være slik at barna må ha med seg mat til 2 måltider så lenge vi er på gult nivå, dette betyr 
at dere må ha med to matpakker ut november også. 

• Husk å vaske hender med en gang dere kommer i barnehagen. Sett navn på matboks, drikkeflaske, tøy og 
annet av verdi. 

• Kristin sine studenter Anna og Karianne 1BLU skal være her i ukene 43,44,45 og 46. De kommer tilbake til 
våren 2021. 

• Linn sine studenter 2ABLU skal være her i ukene 44,45 og 46. 

• På salamander har vi mange som er inne i ulik praksis. Camilla som vi kaller Milla er her i praksis hver dag. 
Elin er her hver onsdag og Ivana er her3-4 dager i uken dersom hun ikke brukes som vikar gjennom Adeco. 

- Dersom dere skal gi en beskjed skal det gis til Mette, Linn, Kristin, Shareefa eller Elisabeth. 

 
BURSDAGER I SEPTEMBER: 

 
• Maria 4 år 20.11 

 

Vi på Salamander ønsker alle en fin november! 

  

 


