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Velkommen til ett nytt barnehageår på blå avdeling. 
Nå er vi kommet til september måned og vi har kommet godt i 
gang med et nytt barnehageår. I august har vi hatt fokus på 
tilvenning og oppstart på blå base. I disse ukene har vi brukt tiden 
til å bli kjent med hverandre. Både barn og voksne har blitt kjent 
gjennom ulike aktiviteter og daglige sammenkomster.  
 
I samlinger har vi sunget navnesangen og sunget «God morgen 
sangen». Vi har også brukt instrumenter i samling mens vi har 
sunget navnesangen og andre sanger.  
Vi har også brukt en del såpebobler på avdelingen den siste 
tiden. Barna syntes det var spennende og se på alle boblene og 
strekke seg etter dem. Vi har også brukt såpeboblemaskin. Da 
kom det mange fine bobler ut på en gang. 
 
Ellers har vi vært en del ute. Da har vi vært en del i sandkassen 
og lekt med bøtter og spann. Vi har også disset og rutsjet på 
rutsjebanen og lekt i borgen til barnehagen. Vi har også vært på 
tur til Vannassen og til lekeplass i nærområdet. Det var veldig 
kjekt å se på biler, gravemaskiner og se på fuglene i Vannassen. 

September 
 
 

 
 
 

I september skal vi fokusere på meg selv og familien min. Vi skal 
snakke med barna om husene deres og hvem vi ser på bildene. 
Barna skal også få være med å fortelle hvem som er på bildene. 
Vi kommer til å snakke om dette i samlingsstund og i andre 
sosiale stunder. 
Vi vil også bruke tiden på å skape trygghet og gode relasjoner på 
basen. Vi skal fokusere på å bli godt kjent med hverandre. 
 
Vi kommer til å bruke sang, rim og regler i samling og ha 
bevegelsesleker sammen med barna. 
 
I uke 38 er det brannvernuke i barnehagen. Da vil det bli 
aktiviteter relatert til dette tema. Vi skal snakke med barna om 
brann og brannvern. 
 
Fom.1. september vil det bli servert lunsj og frukt i barnehagen. 
Barna tar med seg matboks til frokost. 
 
Vi skal ha turdag på mandager på blå avdeling. Da går vi ca 
09.30. 
 
Foreldremøte blir 28.september kl. 19.00 – 20.30. Møte blir på 
avdelingen vår. 
 
Praktisk informasjon:  
Minner om nok skiftetøy til barna og merke klærne med navn.  
 
Hilsen Marianne, Renate, Junia og Henriette. 

Månedens sanger Høsten kommer, Bæ, bæ lille lam og En elefant kom 
marsjerende. 
 
 
 



Månedens tegn      
 
Familie:                            Blå:                                   Hus:                       
 

                                         
                      

Glede, trivsel, lekested. 
                                                          Det er Auglend barnehage det 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


