
Augustoppsummering
FOR LAKSENE 2022



BLI KJENT  

Takk for en utrolig fin tilvenningstid. Utrolig kjekt å bli kjent med dere foreldre og 
deres herlige små. Vi er nå 8 små og 4 voksne på Laksene. De seks nye barna har 
kommet seg fint inn på avdelingen og er allerede godt i gang med å bli kjent med 
hverandre, oss voksne og rutinene vi har på Laksene. Det er fantastisk å se hvor snille 
de er med hverandre, mens våre 2 veteraner stiller opp som gode forbilder. 

Nå i starten jobber vi med å få på plass gode rutiner slik at dagene er forutsigbare for 
barna. Vi bruker også mye tid på å lære oss navnene til hverandre. Barna elsker å 
gjenta navnene for hverandre, og vi synger mye navnesanger både i samling og rundt 
bordet.

Fremover vil vi også bevege oss mer ut fra barnehagen og utforske nærmiljøet. Vi 
starter med turer i skogene og lekeplassene rundt barnehagen før vi beveger oss 
lengre og lengre. 

Langturer med nistepakken i sekken, soving på tur og tilbake til barnehagen rett før 
henting er det vi drømmer om når alle er tilvendt og trygge i barnehagen. 

Vi får enda noen

barn til avdelingen. 

Ei jente som

begynner midt i

september og en 

gutt som begynner i 

oktober. Vi gleder 

oss til årets gjeng er 

samlet ☺



RELASJONSBYGGING

Vi har vært utrolig heldige med været nå i oppstarten. 

Kjempe herlig å bare ta på sko å springe ut for å leke 

sammen. Vi har funnet innsekter, lekt med vann, 

butikkelek og oppdaget uteområdet i barnehagen. 



SEPTEMBER
PLANER

I september skal vi også jobbe med temaene:

• BRANNVERN

• STOLTHETSUKA (denne uka)

Dette er tema vi skal jobbe med i hele barnehagen, 
det blir spennende. 

Annet:

Om dere allerede nå vet at barnet ditt skal ha 
høstferie, vennligst send oss beskjed på sms.

Månedsbrevene henges alltid i gangen om dere må ta 
en titt på dem igjen, men husk å abonnere på 
nettsiden. 

Etter hvert skal vi jobbe oss ut fra 

avdelingen litt og vi skal bli bedre kjent 

med barn og voksne på de andre 

avdelingene. Vi skal blant annet lage 

grupper på tvers sammen med Flyndrene 

slik at barna føler seg trygge på de voksne 

der også. 

Mer informasjon om dette kommer.

Vi har begynt å snakke litt om tema «høst», 

hva skjer med trærne, bladene, innsektene 

osv. Et tema som vi skal jobbe videre med 

frem til vi går over til vinteren.   


