
AUGLEND BARNEHAGE       

MÅNEDSBREV AUGUST- SEPTEMBER 2022 

TEMA: TILVENNING- MEG SELV OG FAMILIEN MIN 

 
August 
 
 

 
Tilvenning 
 

Hei og velkommen til et nytt barnehageår til alle nye og gamle barn og foreldre 
på gul base!  
I barnehageåret 2022/23 har vi gledelig ønsket velkommen til fire nye barn hos 
oss. Et barn vil starte i september. Tilvenning har så langt foregått både inne og 
ute.  
Vi tenker at ved å bruke tilvenningen og mesteparten av dagene på bli kjent 
med hverandre er en fin måte å skape trygghet og gode relasjoner mellom 
barna og mellom barn og voksne. Derfor jobber vi stadig med å få inn gode 
rutiner slik at barnehagehverdagen blir så forutsigbar som mulig for barna og 
for dere foreldre. 
Vi ønsker å være mye ute framover slik at barna får utfolde seg fysisk og blir 
bedre kjent med barnehagens uteareal. Vennligst ta kontakt med oss om det 
er noe du/dere lurer på Gul mob.nr: 958 01 821                                                                                                         
Vi ønsker dere en fortsatt strålende august måned.                                        
Hilsen alle oss på Gul base. 

 
September 

 
Huset mitt. 
 
 

 
Eldar og 
Vanja 
 

 

I september skal vi fortsette med å legge vekt på den gode omsorgen, vi skal 
jobbe for at alle barn føler seg sett og ivaretatt.  
Vi ønsker å jobbe med tema «Meg selv og familien min» der barna viser frem 
husene sine som dere foreldre skal få lov til å lage. Dere vil få utdelt husene 
slik at dere får lime på bilder av deres familie, huset, kjæledyr, leker eller det 
dere måtte ønske at vi snakker om, spesielt det som er kjent for barnet deres. 
Husene vil bli tatt fram under samlingene der vi vil snakke om hvem eller hva 
som er på bildene. 
På planen står det Brannvernuke i uke 38. Her kommer vi til å ha en samling 
med Eldar og Vanja og eventuell en brannøvelse. Vi går rett ut om alarmen går, 
derfor er det fint at barna har på tøfler når de kommer inn på basen når de blir 
levert. Vi minner dere om at barna må ta med matpakke til alle måltidene i 
august. Fom. 1.september, vil det bli servert lunsj og frukt i barnehagen, barna 
tar med seg matboks til frokost. 
I år ønsker vi dere velkommen til foreldremøte 28. september kl. 19-20.30. 
Møte skal foregå på basen vår. Det er ønskelig med en forelder per barn. 
 
Vi ønsker dere en strålende september måned. Hilsen Noemi, Susanne, Runar 
og Sofia. 

 

Diverse 
informasjon 

 
Husk å ha med nok skiftetøy og riktig klær i forhold til årstid, husk å merke alle 
klær og sko. 

Månedens 
bok og 
sang 

 
God morgen alle sammen. Pulverheksa, ormen den lange.  Gode gamle og 
kjente barnesanger. 
De tre bukkene Bruse eventyr og sang. 



Månedens 
tegn 

                         

                                                                                      
Meg selv                                    Familie                       Brann                         Øvelse 
           
      

Glede, trivsel, lekested – 

det er Auglend barnehage det! 

 

 

 

 


