
                  Månedsbrev September Froskane 
 

 

 

 

Hei alle sammen. Takk for en flott oppstart nå i august på avdeling Froskane. Det har 

vært en hektisk måned, der mange nye barn og voksne skal gjøre seg kjent med 

barnehagen. Noen av barna gikk på Froskane i fjor, noen gikk på Salamander 

avdelingen og noen er helt nye. Sosial kompetanse og vennskap er temaet vi har 

hatt nå i august. Dette kommer vi til å bygge videre på i september. Det er utrolig 

viktig at barna skal få føle en tilhørighet og trygghet til barnehagen nå som alt er nytt 

og ukjent. Vi som personal skal støtte barnas initiativ og bidra til at alle har noen å 

leke med.  Vi skal legger til rette for at barna får oppleve positive sosiale samspill 

med hverandre og voksne. Vi skal snakke om hvordan vi er mot hverandre, støtte 

barna i å ta andres perspektiver og reflektere over egne og andres følelser, 

opplevelser og meninger. Vi skal også støtte barna i å sette egne grenser, respektere 

andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner. Sosial kompetanse er ikke et 

tema vi legger fra oss etter disse 2 månedene. Dette er noe vi jobber med hele året. 

 

Nå i september vil vi begynne med faste tur dager og faste dager vi deler i grupper. 

Noen dager vil vi ha Rød og Grønn gruppe, mens andre dager vil vi dele 

aldersbestemt. Se gruppeinndeling på baksiden av dette arket. Dagsplanen vår vil 

dere kunne få en oversikt over på månedsplanen dere får utlevert. Vi minner om at 

dager barnet deres skal på tur, ønsker vi at det kommer senest 09:30! 

 

 

Ellers: 

 

- Foreldremøte er utsatt til etter Høstferien(uke 40). Mer info vil komme. 

- Barn skal fortsatt ha med nok mat til 2 måltid i barnehagen hver dag. 

- Telefon og adresseliste over barna vil komme når alle har levert 

opplysningsskjema. 

- Sett navn på matbokser og drikkeflasker og annet av verdi. 

- Brannvernuke uke 38. 

- Om noen skal ha fri i skolens høstferie(uke 40) er det fint om vi får beskjed. 

- Ta kontakt med oss om dere lurer på noe eller har innspill til tema. 

 

                              Telefon Froskane 93427413 

        

                           

 

Vi ønsker alle en fin høstmåned. 

Hilsen alle oss på Froskane.          Se på baksiden 

                                                                           Kvakk Kvakk 
 

 

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

                                      

 

 

 

         Rød Gruppe       Grønn Gruppe 
                    Sverre                 Timmy 

                    Rachel                  Lily Ada 

                    Erlend                  Serine 

                    Emilie                  Michelle 

                    Aria                  Daniel 

                    Even                  Lasse 

                    Oliver                  Andreas 

                    Filip                                Ivi 

                    Linnea                  Lykke 

                    Melisa                  Samanda 

                    Edibe                  Jax 

                    Mahmoud  

 

 

 

    

   2015 Barn                          Skoleklubb 

    

   2016 Barn                          Trollungane 

  

   2017 Barn                           Knøttane  

 

 

 

 

 

PLANEN VAR/ER Å SAMARBEIDE MED AVDELING SALAMANDER I GRUPPER 

MED SAMME ALDERSKULL.  

GRUNNET «CORONA-SITUASJONEN» MÅ VI HOLDE OSS HVER FOR OSS 

AVDELINGSVIS OG DERFOR BLIR HØSTEN LITT ANNERLEDES ENN TENKT.    

 


