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August 
 
 

 
 

Tilvenning 

 

Hei og velkommen til et nytt barnehageår til alle nye og gamle barn og foreldre 
på gul base!  

I barnehageåret 2020/21 vil vi gledelig ønske velkommen til syv nye barn hos 
oss. Tre begynner nå på mandag 17.august og resten senere utover høsten.  
Vi har tenkt å bruke mesteparten av tilvenning på bli kjent med hverandre og 

slik skape gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne. Vi jobber 
stadig med å få inn gode rutiner slik at barnehagehverdagen blir så forutsigbar 

som mulig for barna. 
Som kjent har vi pga. Covid 19, har tenkt å være mye ute slik at vi begrenser 
smitte, I tillegg får barna utfolde seg fysisk og blir bedre kjent med noe av 

barnehagens uteareal.  

I forbindelse med Covid 19 har barnehagen satt inn gode tiltak vi vil gjerne dele 
med dere:   

Vi ønsker at kun en foresatt er med ved tilvenning per dag, søsken skal heller 

ikke være med på tilvenning. 

• Ingen syke skal møte i barnehagen. 

• Husk god håndhygiene. 

• Unngå å håndhilse og klemme andre voksne. 

• Foresatte bør holde 1 meter avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn 
så langt det er mulig. 

Dette er et tiltak for å redusere smitte i barnehagen. 

Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder i din barnehage. Velkommen! 

Personalet på Gul base 2020/2021: 

Ebba F. Stafberger 100 % stilling som barnehage assistent. 

Susanne Ravndal 100% stilling som barnehage assistent. 

Malene L. Meldahl 100% stilling som Pedagogisk leder 

Sofia Rolfsen 60% stilling som pedagogisk leder (40% sykemeldt) 

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 Ebba, Susanne, Malene og Sofia. 

 

Diverse 
informasjon 

 
Husk å ha med nok skiftetøy og riktig klær i forhold til årstid, husk å merke alle 
klær og sko. 
 
Ta med matpakke med nok mat til alle måltider (frokost, lunsj og frukt) 
Det er ønskelig at barna har med seg en drikkeflaske med vann. 
Mat og drikke bør oppbevares i en liten sekk, eller liten kjølebag som skal 
henge på barnas plass i garderoben og som tas med hjem når barna blir 
hentet. 
 

Månedens 
bok og 
sang 

 
God morgen alle sammen, ormen den lange. Gode gamle og kjente 
barnesanger. 

Månedens 
tegn 

                         

                                      
 
                HEI                     AUGUST                 VENN/VENNSKAP            SAMLINGSTUND 
      

Glede, trivsel, lekested – 

det er Auglend barnehage det! 

 

 

 

 


