
 

MÅNEDSBREV PÅ SALAMANDER 2021 

Ny måned, nye muligheter! Oktober har handlet om innsamlingsaksjonen til Rajshahi, 

barns rettigheter, flagg, ulike land representert på Salamander og selvfølgelig lek i 

barnehagen, på uteområdet og på tur.  

Barna trenger kun en niste igjen og barnehagen lager mat til et måltid. Menyen på 

Salamander ser slik ut (med forbehold om endringer): 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Brødskiver Yoghurt/ korn 
og melk 

Brødskiver Knekkebrød Varm mat 

Frukt kuttes opp og legges på fat de dagene det er frukt til alle. Legg gjerne fellesfrukt 

i kassen nederst i kjøleskapet. Det har vært lite fellesfrukt til nå. 

Vi oppfordrer alle sterkt til å ikke ha med kjeks, kakemann, søte (dessert) yoghurter og 

andre søtsaker i matboksene. Små kropper trenger sunn og næringsrik mat. 

I november ønsker vi å jobbe med fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Vi skal høre 

eventyr, male, bake, forme noe til juleposen, spille instrumenter og kanskje dramatisere. 

I uke 45 blir vi i barnehagen for å gjennomføre 4 samlinger med skolebarna om 

«Kroppen er min». Opplegget er i små grupper med to voksne. For å få gjennomført 

dette blir det ikke tur den uka. 

Maria er bursdagsbarn i november og fyller 5 år fredag 19/11.  

Vi gleder oss til å feire deg Maria 😊 
 

Vi prøver oss igjen på en visedag. Fredag 26/11 oppfordrer vi alle til å ta med en bok!  
 

Første søndag i advent er 28.11. Det vil si at vi har vår første adventsstund mandag 

29.11. Om noen ikke ønsker at sitt barn skal være med på adventsstund så gi beskjed 

til oss i forkant. I adventstiden er det ofte hektisk dager. Vi går bort fra faste turdager 

og setter av dagene til lek inne og ute, samlinger og juleaktiviteter. Hva som skjer de 

ulike desember dagene kommer i neste månedsbrev.  
 

Matheo skal begynne i ny barnehage 1 desember. Matheo vil bli savna både blant barn 

og voksne. Håper du kommer innom og sier hei til oss i fremtiden Matheo! Vi ønsker 

deg masse lykke til i ny barnehage Matheo! Siden Matheo slutter begynner det en ny 

gutt som heter Mikael. Vi oppfordrer alle foreldrene, og foreldre til barn i skoleklubben 

spesielt, til å snakke med barna om dette. Hvordan de f.eks. kan bli kjent med og 

inkludere den nye gutten i leken. Vi skal også snakke om dette i barnehagen slik at 

Mikael føler seg velkommen og inkludert hos oss. 
 

Annet: 

-Julie og Aylin er studenter hos oss i uke 43 og 44. 

-Barna må ha varm genser, varm bukse, lue/pannebånd, votter, tøy til å være ute i 

hyllene. 

-Malena er hos oss 100% fremover. 

Med ønske om en fin november måned 

til Dere alle 


