
AUGLEND BARNEHAGE 

MÅNEDSBREV RØD BASE - SEPTEMBER 2022                 

Velkommen til rød.  

 

 

Hei og velkommen til et nytt barnehageår. I august har vi satt 

søkelys på å bli godt kjent med hverandre på avdelingen og de 

nye barna har blitt godt kjent med avdelingens rutiner. For en fin 

gjeng med barn dette blir. Vi gleder oss til å fortsette å bli kjent 

med nye barna og foreldre.  

Planer for september 

 
 
 
 

 
 

 

I september skal vi sette søkelys på å bli godt kjent med 

hverandre på avdelingen. Dette gjør vi for å skape trygghet. 

Temaet denne tiden kommer til å være meg selv og familien 

min. Nye barn med foreldre skal få lov til å lage hus hjemme 

med bilder av familien som tas med til barnehagen. Disse 

husene skal aktivt brukes i samling der vi prater om hvem som 

er på bildene. Etterpå kommer husene til å bli hengt opp godt 

synlig på avdelingen som en trygghet gjennom hverdagen. 

Ellers kommer vi til å ha en fast ukeplan som følges hver uke så 

godt det lar seg gjøre. På ukeplanen henger også oversikt over 

dagsrytmen på avdelingen. Det kan komme endringer på 

ukeplan og dagsrytme dersom spesielle forhold tilsier dette. 

Eksemplar av ukeplan, dagsrytme og månedsbrev kommer til å 

henge på tørkeskapet til rød i garderoben. Det legges også ut 

på hjemmesiden. Vi kommer også til å bruke en del tid på å bli 

kjent med uteområdet vi har i barnehagen og nærområdet rundt 

barnehagen på tur.  

Minner om å huske å merke alle klær barna har i 

barnehagen med navn.  

Foreldremøte blir avholdt 28.september.  

Husk å abonnere på hjemmesiden. Da får dere varsel hver 

gang det legges ut noe der.  

Hilsen Tita, Anita og Anne Synnøve        

Månedens tegn  Meg.                                    Hus.       

Månedens sang/eventyr Bjørnen sover, Bæ bæ lille lam. Epler og pærer. 
 

Glede, trivsel, lekested –Det er Auglend barnehage det ! 
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