
AUGLEND BARNEHAGE 
 

Barns beste, først! 
 

MÅNEDSBREV HVIT BASE - MARS 2023                 

Evaluering av Februar 
 
 
 
 

 

Da var allerede februar måned forbi, og vi sniker oss inn i årets 
første vårmåned. 
I februar braket det løs med samefolkets dag. Det ble holdt 
samling for barna hvor det ble snakket om hvem samene er, og 
hvorfor vi feirer samefolkets dag. 
 
Fredag 17. februar var det karneval i barnehagen, hvor vi også 
feiret Auglend barnehage 15 år i det bygget vi har den dag i dag. 
Det ble feiret med fellessamling inne på dramarommet, hvor alle 
barna i hele barnehagen var å så på. Det var Sirkus Auglendo som 
stod for underholdningen med sirkusdirektør, klovn, verdens 
sterkeste Renato, og sjongløren Vegardo. Barna satt med store 
øyne og følgte med i hele 45 minutter(!), mens latter og applaus 
fylte rommet. Det ble catwalk hvor barna viste frem kostymene 
sine, lek, og pølser og is til lunsj. 
 
Skolestarterne er nå ferdig med vanntilvenning, og fikk medalje 
siste gang – veldig stolte. 
 
I kardemomme by har vi blitt bedre kjent med Tante Sofie, og barna 
sammen med de voksne har prøvd å lage bedre system og orden 
på avdelingen. 
 

Planer for Mars 
 
 
 
 

 

Mars er den første vårmåneden, og vi vil da begynne å snakke litt 
om våren og naturen i endring. Se på blomstene og bladene som 
titter frem, fuglene som kommer tilbake, dyrene som blir født og 
været rundt oss. Vi kommer til å sammenligne været og naturen her 
i Norge vs. Kardemomme by, og bruke Tobias i tårnet som en god 
inspirasjon til å snakke om været. 
 
Vi kommer også til å begynne litt med påske forberedelser. 
 
Fredag 17. mars skal skolegruppen på kulturskoledag på 
Stavanger kulturskole. Der skal vi få være med på musikklek og 
danselek. I musikklek skal vi leke med sang, bevegelse, enkle 
instrumenter og rytmer. Mens i danseleken skal vi jobbe med 
danseglede og grunnleggende trinn og bevegelse etter musikk. Mer 
informasjon om avreise fra barnehagen og hva en må ha med 
kommer senere. 
 
Barnehagelærer student Brit har sin siste dag hos oss fredag 17. 
mars, og vi ser tilbake på en tid med mye moro! Allerede mandag 
20. mars får vi to nye studenter til oss – Sindre og Marita, og vi 
gleder oss veldig til å treffe dem. 
 

 
Hilsen Gry, Vegard, Anita og Ingrid 
 

Månedens sang Diverse Kardemomme by sanger og vårsanger 

Praktisk informasjon Nå er våren her og temperaturen kan variere fra veldig kaldt til 
veldig varmt, men allikevel kjølig. Ha gjerne en tynn lue/pannebånd 
i kurven slik at barna kan beskytte ørene, men samtidig ikke bli 
svette i hodet. 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. 
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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. 

 


