
AUGLEND BARNEHAGE 

Barns beste, først! 

MÅNEDSBREV HVIT BASE - FEBRUAR 2023                 

Evaluering av Januar 
 

 

Da var årets første måned vel overstått, og selv om året har startet 
med meget vekslende vær har vi hatt flere fine turer i 
nærområdet. 2023 ble feiret storslått på nyttårsballet med 
danselek, festpyntet langbord og ikke minst en treretters lunsj. De 
voksne var servitører, mens barna var gjester på restaurant. Det 
ble en fredag litt utenom det vanlige, og barna storkoste seg på 
ball. 
Vi har startet med temaet Kardemomme by hvor vi har lest i boka, 
laget tankekart med hva barna kan fra før av om Kardemomme by, 
og snakket om Politimester Bastian og Kardemommeloven. I den 
forbindelse laget vi våre egne lover som vi skal ha på avdelingen 
hvor barna demonstrerte lovene på bilder. Bildene henger på døra 
inn til Hvit, og dere må bare gå inn og se. 
Skolegruppa har startet med vanntilvenning, og koser seg masse i 
vannet! 
2018gruppa koser seg ute på tur hver tirsdag, og 2019gruppa koser 
seg med lek og Hakkebakken skogen tema. 
Turkis har hatt om vikingene og Harald Hårfagre, og vi ble invitert 
til show. Der viste de med bilder hvordan ting har forandret seg 
siden vikingtiden, lærte oss noen ord på tegn, danset til diktet om 
Ville Viking, og dramatiserte teaterstykket om da Harald Hårfagre 
samlet Norge til ett rike. Det var et supert show! 
 

Planer for Februar 
 

 

I februar kommer vi til å fortsette med Kardemomme by, og bli 
bedre kjent med andre karakterer fra eventyret. 

6. februar er samenes nasjonaldag, og den skal vi markere i løpet 
av måneden. Gjennom ulike aktiviteter skal barna få kjennskap til 
samene, Norges urfolk, og deres kultur og levesett. 
I ukene 7, 8, 10 og 11 kommer barnehagelærer studenten Brit 
tilbake til oss, og det gleder vi oss masse til! 
Fredag 17. februar blir det karneval i barnehagen . Barna kan kle 
seg ut, og det vil bli fellessamling for barna på dramarommet.  
 
Hilsen Gry, Vegard, Anita og Ingrid 
 

Månedens sang Diverse Kardemomme by sanger. 
 

Praktisk informasjon Vinteren er her – det er kaldt ute, og vi er ute hver dag uansett vær. 
Barna trenger varme klær i kurven og votter/lue/hals (dette må dere 
DAGLIG sjekke). Husk å merke klær med navn. Klær barna ikke får 
bruke i barnehagen kan ikke henge i garderoben da vi ikke har 
kapasitet til å passe på dette. 
Barnehagen anmoder at garderoben tømmes for alle klær og sko 
hver fredag. Dette for å gjøre renhold mer gjennomførbart for 
renholderne. Håper alle kan være behjelpelige med dette. Det er 
også en god måte og følge med på om barnet ditt har nødvendige 
klær og utstyr. 
 

Foreldrenes arbeids utvalg Har du noe å diskutere med FAU? Du kan gjerne ta kontakt med 
representanten fra din avdeling, se ark som er hengt opp på tavla i 
garderoben for kontaktinformasjon. 

 


