
MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2020    

                                                                                                 SALAMANDER                                                                                                                                                                            

AUGUST:  Vi var veldig spent på hvordan Salamander avdelingen kom til å bli da det skulle bli ny personalgruppe og en 

barnegruppe med mange nye barn. Oppstarten har gått over all forventning, og vi ser en gruppe med lekeglade barn som har 

funnet seg godt til rette. Det er blitt knyttet nye vennskap, de lærer navnene på hverandre, og vi ser at de føler seg som en 

del av gruppa nå. De leker i større grupper og er blitt tryggere på hverandre. Det er en flott gjeng og noen herlige barn vi har 

på Salamander. Vi gleder oss til å bli bedre kjent.   

SEPTEMBER: Tema for denne måneden er vennskap og sosial kompetanse. Vi tar opp ting som hvordan er vi med hverandre i 

konflikter, og hvordan prater vi til hverandre. Hva er rett, og hva er galt? Når Ola for eksempel har sykkelen og må forte seg 

inn på do å tisse, også kommer Eli gående og ser en ledig sykkel. Da Ola kommer ut så er sykkelen borte, og hvem har 

egentlig rett på sykkelen da? Eli eller Ola, og den var jo ledig da Eli fant den?  Barna er veldig engasjerte i dette temaet og det 

kan hjelpe de til å lære å se ting fra et annet perspektiv.  I forhold til temaet jobber vi også med å samarbeide, og å vente på 

tur. Vi viser respekt for hverandre og hverandres grenser. Men først og fremst handler det om å kunne tilpasse seg og å 

fungere i en gruppe for senere i et større samfunn.  

Vi prøver å ha felles lesestund for barna hver dag, og gjerne under måltid eller i samlingstund.  Bøkene om Ludde og Albert 

Åberg vil være i hovedfokus gjennom måneden, og vi ser allerede at barna har fått et forhold til disse karakterene.  

 

BESKJEDER OG INFORMASJON: 

• 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. 

• Uke 38 er det brannvernsuke, og vi vil ha ekstra fokus på brannvern sammen med barna. Det vil også være en 

brannøvelse i løpet av høsten, og barna vil bli forberedt på dette. På grunn av koronasituasjonen vil det ikke 

arrangeres Åpen brannstasjon som årene før. Men det vil bli en livesending lørdag 19 september på Facebook og 

YouTube. 

• Det vil fortsatt være slik at barna må ha med seg mat til 2 måltider i september også.  

• Husk å vaske hender med en gang dere kommer i barnehagen.  

• Foreldremøtet er utsatt til etter høstferien (uke 40). 

• Adresse og telefonliste blir utdelt når vi har mottatt alle opplysningskjemaene. 

• Sett navn på matboks, drikkeflaske, tøy og annet av verdi.  

• Vi er i gang med tur       Mandag vil være fellestur for alle, og onsdag og torsdag vil være for gul og blå gruppe. Se på 

månedsplanen, der står det hvem som er i de ulike gruppene.  

 

VIKTIGE DATOER: 

• Skolens høstferie er i uke 40, mandag 8 september- fredag 2 oktober. Gi oss beskjed dersom dere skal ha fri.  

 

BURSDAGER I SEPTEMBER:  

• ALMAS 5 ÅR 04.09 

• MAAIDA & MAIWADO 5 ÅR 07.09 

 

 

Vi ønsker alle en fin September, og vær så snill å spør dersom dere lurer på noe       
 

http://www.minbarnehage.no/karussbhg

