
Månedsbrev for Mumle Gåsegg, august 2020 

Årets barnehageoppstart har gått veldig fint. Været har vært på vår side, 
så vi har vært mye ute. Vi har fortsatt et begrenset uteområde, så 
fremover ønsker vi å komme oss ut på ukentlige turer.  

Gymsal: Vi har nå fått bekreftet at vi får bruke gymsalen i 
Hetlandshallen, men vi må forholde oss til gjeldende korona-reglement. 
De tre hovedprinsippene er:  

1. Syke personer skal holde seg hjemme.  

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.  

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer.   

Sistnevnte regel gjelder oss voksne imellom. Det betyr også at dere 
foresatte ikke får bli med inn i hallen. Vi har tilgang til hallen hver onsdag 
formiddag. Disse dagene må barna leveres innen kl. 09.00 – eller utenfor 
hallen ca. kl. 09.30. Vi ønsker at barna har på seg antisklisokker når vi 
skal i gymsalen. Fint om de har egen sekk med drikkeflaske (ferdig fylt 
med vann). 

Samlingsstunder: Vi har daglige samlingsstunder i garderoben. Da 
synger, leser vi bøker og forteller vi ulike historier. Vi har bl.a. hatt 
eventyrene «Bukkene Bruse», «Drageeventyret» og «Poteteventyret». 
Poteteventyret ble fortalt den dagen vi hadde «potetfest» på Mumle 
Gåsegg. Da smakte vi på potetene fra kjøkkenhagen vår. De som ville fikk 
denne dagen smake rå potet… I samlingen fikk de smake rødgrøt (laget 
av saft og potetmel). Til lunsj hadde vi kokte poteter og stekte potetbåter. 
I tillegg fikk de smake potetchips og potetkake. Heldigvis likte de aller 
fleste poteter!    

Fremover kommer temaet til å være «Troll», jf. temaplan.  

Aldersinndelte grupper: Hver torsdag formiddag deles barnegruppen i 
tre; barna født i 2015 har et eget opplegg med skoleforberedende 
aktiviteter. Gruppa kalles «Hemmelig klubb» (egen plan kommer).  

Barna født i 2016 samles i Løveklubben. Barna født i 2017 samles i 
Bamseklubben. Disse gruppene bytter på å være inne og ute. Gruppa som 
er inne vil ha et alderstilpasset opplegg med vekt på språk- og 
begrepstrening (samling, lek, spill, lesing el.), musikk (sang, dans, 
klappeleker, instrumenter) eller forming (tegne, male, klippe, lime, forme 
i plastisk materiale mm.). 



Matpakker og fruktmåltid: Inntil vi får annen beskjed, fortsetter vi med 
matpakker i Åsen-barnehagene. Det er kjempefint at dere lager gode og 
sunne matpakker - men vi ser at de som har frukten oppi med skivene, 
helst bare vil spise frukt til frokost...   Fremover ber vi dere derfor om å 
pakke frukten for seg selv (egen pose/boks med navn) – så kan vi finne 
denne frem til ettermiddagsmåltidet. PS! Det er selvsagt greit at de har 
litt grønt oppi matboksen også.  

Foreldresamarbeid: Grunnet koronasituasjonen er det usikkert om det 
blir arrangert foreldremøte denne høsten. Av samme årsak, utgikk 
foreldresamtalene i vår. Det jobbes nå med å finne en mulig løsning. Ta 
kontakt om dere har snarlig behov for samtale. 

 


