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Hei og nok en gang velkommen til et nytt barnehageår til alle barn og foreldre 
på gul base!  
I august har vi gledelig ønsket velkommen til tre nye barn hos oss og dermed 
brukt mesteparten av tiden på tilvenning. I disse to ukene har vi blitt bedre kjent 
med de nye barna og foreldrene deres og vi har ønsket å skape gode 
relasjoner mellom barn og voksne. Vi begynner å få inn gode rutiner og 
barnehagehverdagen begynner å bli så forutsigbar som mulig for de små. Vi er 
godt i gang med blant annet samlinger, lek, måltider og soving.   
Vi kan fortelle at vi har hatt kjekke samlinger med den magiske koffert, der 
barna banker på før det dukker opp et dyr el. gjenstand som vi benevner med 
tegn og synger om.  
Pga. Covid 19 har vi vært mye ute slik at smittet blir redusert.  
Vi har hatt fine dager med sol og oppholdsvær, barna har fått muligheten til å 
utfolde seg fysisk og de eldste er blitt bedre kjent med de nye barna.  
Vi ser at vennskap innenfor gruppen knyttes og forsterkes. De eldste har også 
hatt muligheten til å bygge med duplo, tegne, perle, pusle og blitt lest for, ute. 
De yngste er blitt bedre kjent med utearealet og vi har lekt mye i sandkassen. 
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I september skal vi fortsette med å ha fokus på den gode omsorgen. Alle 

barna skal føle seg sett, anerkjent og ivaretatt, disse elementer er noen 
av kjernekomponenter av «være sammen» prosjekt som barnehage 
deltar i.  

Vi ønsker derfor å jobbe med vennskap med de eldste og fortsette 
videre med relasjonsbyggingen mellom barna og mellom barn og 

voksne. I denne anledning vil vi arbeide med «Regnbueløven» innenfor 
«være sammen» program.  
I september begynner vi med eventyret om «de tre bukkene bruse» for 

hele barnegruppa. Her kommer vi til å bruke eventyr-kofferten og de 
figurene som hører med. I Uke 38 er det brannvernuke. Da snakker vi 

med barna om brann og brannvern, slik at de forstår litt hva vi skal gjøre 
dersom brannalarmen skulle gå. Eldar og Vanja, våres to 
brannverndukker kommer og hjelper oss med denne oppgaven.  

Litt informasjon om personalet på Gul:  
Malene går ut i fødselspermisjon i oktober og ledelse er i gang med å 

lyse ut en barnehagelærer stilling. Hun er også borte fra jobben i uke 36 
pga. Audiopedagog utdanning. 
Jeg (Sofia) arbeider 60% ut september og er på jobb hverdag.  

Vennligst ta kontakt med meg eller Malene om det er noe dere lurer på. 
Vi ønsker dere en strålende september 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 

De tre bukkene bruse eventyr og sang. Regnbueløven bøker 
 

Månedens 
tegn 

                         

                               
 
                         REGNBUE                               LØVE                      VENN/VENNSKAP  
      

Glede, trivsel, lekested – 

det er Auglend barnehage det! 

 

 

 

 


