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Vi har begynt å lese og samtale om de ulike karakterene og om hva som skjer 

i boken, Folk og røvere i Kardemomme by. Barna har mye kunnskap fra før 

om tema -hører vi og mange har også sett filmen. Vi ser på de ulike yrkene i 

byen, røver er populært blant barna, men ikke et yrke vi anbefaler. Det er 

bakeren og pølsemakeren, trikkeføreren og værmelder Tobias blant annet. Vi 

snakker om alder og hvem som ligner på hvem. Tema trekkes inn i ulike 

aktiviteter som forming, vi har laget ulike tørkerull-figurer som Tante Sofie 

og/eller røverne og malt bakgrunnen til byen som vi etter hvert skal fylle med 

figurer og hus og annet spennende. Vi synger sangene og leker oss vekk i 

handlingen i boken. Å jobbe med tema over lengre tid vil gi oss anledningen til 

å dykke dypere inn i tekst, sang, karakterer og se på hva det egentlige 

budskapet Thorbjørn Egner prøver å formidle. 

Ellers har vi morgensamlinger hvor vi holder på med enkle forsker-

eksperimenter. Her blir barnegruppen delt i to og alle gjør ikke nøyaktig det 

samme hver dag. I eksperimentene får barna smake, føle og se ulike ting. 

Dette kan for eksempel være å lage en lava lampe eller få druer til å danse. 

Med tanke på det så ser vi i rammeplanen at det står «I barnehagen skal 

barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 

utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, 

temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull 

samhandling» Mandager er turdag, da er vi i nærmiljøet på ulike lekeplasser. 

Det har vært mye vekslende vær i det siste, så vi er avhengige av gode, 

varme klær som tåler ulike årstider på samme dag. Heldigvis er de aller fleste 

glad i å være ute uansett vær. Fredag 27 januar var det nyttårsfest for alle 

barn i Auglend barnehage. Barna koste seg med tre retters lunsj, frukt til 

forrett, pølse i brød eller lompe til hovedrett og is til dessert. Vi hadde disko på 

gymrommet sammen med turkis og alle fikk svingt seg til ulik musikk og ulike 

dansemoves. Vi jobber jevnt og trutt hver dag med sosial kompetanse i 

barnegruppen. Vi bruker billedbøker for å visualisere og små lekegrupper 

med lek og rollespill. Vi erfarer sammen at det finnes mange ulike måter å 



Barnets beste først! 

tenke, reagere og leke på. At ulikheter er overalt og vi ønsker et fellesskap og 

et mangfold rundt oss hvor vi respekterer hverandre. I rammeplanen leser vi 

«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut 

ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å 

mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres 

følelser.» Dette er en kontinuerlig prosess som strekker seg fremover i tid. 

Vi starter opp med bading for 3 og 4 årsklubben på torsdager.  

Vi blander badegruppene på tvers av alder. 

(siden skolegruppen svømmer allerede så blir ikke de med på dette) 

Viktige 

datoer: 

 

 

Samenes nasjonaldag markerer vi mandag 6.februar med samling og 

samtaler, viser flagg og setter opp lavo (med forbehold) 

KARNEVAL blir fredag 17. februar. Da kan de barna som vil kle seg ut. Det 

vil bli fellessamling med underholdning og overraskelser. Så vil det bli servert 

noe ekstra godt til lunsj denne dagen. 

Praktisk 

Informasjon 

 

 

• Det er enda mye tøy/sko som ikke er merket med navn.  

• 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 behjelpelig med dette.  

Det er også en god måte og følge med på om barnet ditt har 

nødvendig klær og utstyr 

• Når dere går gjennom dramrommet så husk å være stille. Ingen skal 

springe eller hoppe på scenen. Turkis avdeling er rett opp trappene, 

det er åpent opp og det blir unødig støy for dem.  

Vis hensyn, takk 

• Er det noe dere lurer på eller ønsker å gi tilbakemelding på, så ta 

kontakt på telefon eller på mail. 

 Marie.lindgren.bjelland@stavanger.kommune.no 

merethe.bringedal@stavanger.kommune.no  

Foreldrenes  

arbeids  

utvalg: 

Har du noe å diskutere med FAU? Ta kontakt 

Du kan gjerne ta kontakt med representanten fra din avdeling, se info på tavla 

i garderoben for kontaktinformasjon eller spør en av oss på avdelingen. 
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