
Månedsbrev for Froskene 

Måneden som gikk: August 

I august var det fortsatt mange barn og noen voksne som had-

de ferie. Vi tok i mot de første nye barna i begynnelsen av au-

gust, og etter det gikk det slag i slag. Vi fikk fem barn fra Tre-

kløver og tre barn fra Persille. De fleste barna kom inn og be-

gynte leken nesten før skoene var tatt av.  Foreldrene fikk ty-

delig beskjed om at de bare kunne gå, her skulle de være ale-

ne med vennene sine. En trygghet for Trekløverbarna var det 

at Siri var med på tilvenningen de første ukene. Hele tilvenn-

ingen har bare vært en fantastisk opplevelse. Vi er så glad for 

den kjekke gjengen vi har fått, og vi ser hvor godt de andre 

barna har tatt dem imot.   

Gjennom måneden har vi lagt godt til rette for at barna skal 

kunne bli kjent med hverandre og skape gode relasjoner. Vi 

har hatt samlinger ser vi har sunget navnesanger slik at vi læ-

rer oss navnene på hverandre. Ellers har vi lest mange bøker, 

sørget for at alle barna har vært i lek og ikke minst så har vi 

vært mye ute i finværet. Vi ser at barna leker og har det veldig 

kjekt ute. Her kan de løpe, springe, klatre og sykle uten særlig 

begrensinger. I tillegg ser vi at mange av barna har kjekk rolle-

lek og ulike regelleker sammen.  

Mot slutten av måneden kom de siste barna og voksne tilbake 

fra ferie. Vi merker at det til tider kan bli ganske mye støy, 

særlig i overganger, så vi kommer til å jobbe med å redusere 

denne støyen fremover. Dette er veldig vanlig i begynnelsen 

av nytt barnehageår, så det vil nok roe seg litt etter hvert.  

 

Vi gleder oss til fortsettelsen og å sette skikkelig i gang med 

prosjekter og aktiviteter utover høsten. 

 

 

 

Bilder som gjenspeiler teksten 

Bilde1 

Bilde 2 

Bilde3 

Bilde 4 



Mål og innhold: September 

Kunnskap om meg selv og min familie. 

Velkommen til nytt barnehageår på avdeling Froskene. Vi håper dere alle har 

hatt en fin ferie og er klar for en innholdsrik høst sammen med oss.  Vi vil gjer-

ne ønske Eva Cecilie, Amalie B, Siyam, Liat, Selvin, Marcus, Kornelia og Tiril 

med familier hjertelig velkommen til oss. Avdelingen er nå komplett med 24 

herlige barn i alderen 2-5 år. Det er en fantastisk gjeng, og vi ser virkelig frem 

til mange fine stunder sammen med dem.  

Vi ser allerede at de nye barna har funnet seg godt til rette på avdelingen vår. 

De er nysgjerrige, full av liv og lekelyst. De bruker hele etasjen i sin lek og de 

oppsøker de store barna. De store barna har omfavnet dem, passet på dem og 

trøstet dem når de har vært lei seg. Det er fantastisk å se hvor mye barna bryr 

seg om hverandre og hjelper hverandre gjennom dagen. 

Vi kommer til å ha fokus på trygghet og gode relasjoner mellom barna og    

mellom barna og oss voksne. Vi kommer til å dele barna i grupper i kjerneti-

den for å sørge for gode lek– og læringssituasjoner. Vi er også opptatt av å 

fortsette det gode  samarbeidet vi har hatt med dere foreldre. Vi verdsetter 

dette samarbeidet svært høyt, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.  

I uke 38 er det brannvernuke. I samlingene skal vi bli kjent med bamsen 

Bjørnis, lære oss bæ-bu-sangen og snakke om hva en brannvarsler er, og hvor-

for det er viktig å ha det. Vi skal også prøve å slukke «brann» ved hjelp av 

brannslangen ute i barnehagen.  

Vi skal også lese bøker gjennom hele året. I september jobber vi med venne-

boken om samarbeid. Disse bøkene inneholder både bilder og tekst, og er et 

supert utgangspunkt for fine samtaler og undring sammen med barna.  

Førskolegruppen starter også opp nå i september.  

 

Månedens sang:  Bæ-bu-sangen 

Månedens nøkkelord: Høst, brann, brannslange, brannbil, vann 

meg selv, familie, samarbeid. 

Månedens bok: Vennebok om samarbeid. 

 

Bæ-bu-sangen: 

En brann er ikke tull 

Du må ringe 1-1-0 

Liten glo blir fort til flamme 

Du må ringe med det samme 

Så før brannen står for full, 

og du mister gods og gull 

Må du ringe 1-1-0  

Viktige datoer: 

 

8.9—Ella 5 år  

 

Uke 38—Brannvernuke 

29.9—Foreldremøte 

30.9—Miljødag 

 

Viktig informasjon: 

Vi er fortsatt på grønt nivå: 

Ingen syke skal møte, selv 

med milde symptomer. 

Det er viktig å holde avstand 

der det er mulig. 

 

Matserveringen starter 1.9. 

Da trenger barna matboks 

kun til frokost. 

 

Husk å merke alle barnas  

eiendeler med navn. 

 

Avdelingens mobilnummer  

er 918 93 505 

 

Alt yttertøy skal hjem til vask 

hver fredag. Ved behov tas 

regntøy hjem hver dag til  

tørking.  

 

Barna må ha sekk hengende i 

garderoben. Oppi sekken skal 

det ligge ett skift i pose.  

 

Husk dobbelt skift i skapet. 

Klær etter vær.  

 

Husk vannflasker hver dag. 

 

 


