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Mai er nå forbi og vi har kommet til sommermåneden juni. I mai 
måned har vi hatt aktiviteter rettet mot nasjonaldagen. I samlinger 
har vi snakket om 17.mai og hvorfor vi feirer denne dagen og sunget 
17.mai sanger. Selve dagen ble feiret med sang og is i kohortene. 
 
Vi har også vært mye ute i uteområdet til barnehagen. Her har vi sett 
etter småkryp, hatt samlinger ute og lest i bøker ute på teppe. Vi har 
også vært på turer i barnehagen sitt nærområdet. 
 
Vi har spist mye av måltidene ute. Det har vært kjekt i det fine været. 

 Juni 2020 
 

 
 
 
 
 

 

I juni måned skal vi ha fokuset rettet mot årstiden sommer.  
Vi skal snakke om sommer i samlinger og hva som kjennetegner 
den. Vi kommer også til å være mye ute i barnehagen sitt 
uteområdet og gå på tur i nærområdet. 
Vi skal også snakke om småkryp som kommer frem om sommeren 
og lese boken «Lille larven aldri mett». 
I henhold til barnehagens fagområde 9.Natur, miljø og teknologi står 
det at barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold 
av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og 
læring. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal 
barnehagen bidra til at barna opplever og utforsker naturen og 
naturens mangfold. 

Praktisk informasjon Vi takker for et godt samarbeid, og minner om at selv om 
barnehagen nå har 9 timers åpningstid, så er det flott om dere 
anvender barnehagen kun den tiden som er nødvendig, benytt 
kortere dager dersom det lar seg gjøre. Vi har fremdeles et 
smittevern å ta hensyn til. 
 
Fortsett med å lese hjemmesiden jevnlig for oppdatert informasjon 
om drift, organisering og generelle nyheter. Abonner gjerne så vil du 
få beskjed når det legges ut nyheter. 

Månedens sanger «Blomster små» og «Sommer kommer». 

Månedens tegn Sommer                       Blomst 

 
 

 
Glede, trivsel, lekested 

                                                     Det er Auglend barnehage det. 
 
 
 

 
 


