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Nå er plutselig august over og vi begynner på september måned. Som de fleste vet har 

vi omorganisert en del på Karuss barnehage, noe som har medført omrokering på 

personalet på alle avdelingene. For avdelingen Rompetroll har det medført at Anne Sol 

er kommet inn fra Salamander og Cay er begynt på Froskane, ellers er de andre kjente 

fjes, for dere som har vært der fra forrige barnehageår. Vi er blitt kjent med nye 

søsken av barn som allerede går her i Karuss barnehage fordi alle de minste barna som 

begynte på Rompetroll denne høsten, har søsken på en av de andre avdelingene. Det er 6 

stykker. Alle er nå gått i gang og vi gleder oss til et godt samarbeid med dere foreldre. 

De nye barna har nå, stort sett, hatt først «bli kjent» samtale med en av oss 

pedagogene. Det er fint å bli kjent med dere alle og det er bare å ta kontakt med en av 

oss voksne om det er noe dere lurer på.  

Vi har denne første måneden hatt fokus på å bli kjent med de nye barna, gjøre de 

trygge og gi de gode opplevelser her hos oss. Vi er godt i gang med samlingsstunder, 

lekegrupper og utelek.  

I september skal vi ha tema «Kroppen min» Vi jobber med dette på ulike måter. For 

eksempel gjennom sangleker, med bevegelse, vi snakker om kroppen og benevner hender, 

føtter, armer, hodet osv… Vi bruker rasle egg og konkreter i samlingene. Det er alltid 

fengende når barna er engasjert. Vi kommer også til å ha formingsaktiviteter knyttet til 

temaet. På turene har vi fokus på bevegelse og vi vil bevege oss litt i ulent terreng.  

I uke 38 pleier vi alltid å ha brannvernuke. Da tester vi brannalarmen, og vi «evakuerer» 

ut på lekeplassen. I den forbindelse har vi samlinger om temaet og barna er forberedt 

når alarmen går.  

Vi minner om barnehagens nettside www.minbarnehage.no/karussbhg hvor vi legger ut 

bilder, artikler og annen informasjon. Mobilnummeret til Rompetrollane er 95450024. 

Fint om dere gir beskjed ved fri, sykdom eller av andre grunner ikke kommer i 

barnehagen.  

• Litt Corona informasjon: I august fikk dere et skriv om at barnehagene i 

Kristiansand er på gult nivå. Dette innebærer at dere må fortsette å ha med to 

nistepakker til barnet ditt. En til formiddagsmat og en til Lunch. Ha gjerne litt 

frukt oppi hver av nistene. Hvis dere ønsker å ha med yoghurt er det utrolig mye 

mer praktisk for oss, at dere tar med yoghurt med skrukort. Det serveres ikke 

varmt måltid i barnehagen på fredagene. 

• Foreldremøtet som ble avlyst i august regner vi med blir 

avholdt etter høstferien som er i uke 40. Nærmere 

informasjon kommer. 

Bursdager denne måneden: 
Erica 2 år      25.september 
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