
           Månedsbrev «Draugen» - Mars. 

Her kommer litt informasjon om hva vi gjort på avdelingen frem til nå, og hva 

som vil skje fremover. Februar måned passerte med både gode ting o triste ting. 

Vi har feiret Samenes dag o vært på konsert i Bjergstedparken. 

Musikkstudentene var veldig flinke, o barna ( o vi voksne ), likte det veldig mye, 

dette vil vi helt sikkert bli med på flere ganger. I fredags hadde vi KARNEVAL, 

veldig kjekt for både barn o voksne. Det var sang o dans hele formiddagen, etter 

det blev det servert pølser i brød/lompe o saft. 

 

Som dere sikkert alle vet nå, så skadet Lill armen sin i begynnelsen av måneden o 

vi vet ikke hvor lenge hun vil bli borte. I mellomtiden har vi fått in Tove til oss, o 

det er vi veldig glade for. Tove har vært mye i Gullfaks, o hun kjenner godt våre 

barn på «Draugen». I tillegg til dette så er Sander hos oss 3 dager i uken, som 

et ledd i hans utdanning, det er vi og veldig glade for, han kjenner og barna 

veldig godt. 

 

Det vil bli foreldresamtaler med «Smurfebarna» i løpet av Mars måned. 

Informasjon o mulighet til at reservere tid vil bli oppsatt på døren snart. 

Svømmingen er ferdig og vi opplever at ungene har kost seg veldig. Fremover i 

Smurfegruppen vil vi ha fokus på selvstendighet og å høre på beskjeder. Vi vil 

også fortsette med å gå på besøk til den enkelte. Vi setter merke på kartet hvor 

vi bor og legger et lite brev i postkassen.  

 

Som et ledd i barns medvirkning har vi bestemt oss for at barna skal få stemme 

på hvilken lekeplass vi skal gå på om onsdagene. Vi har foreløpig 4 alternativer. 

På våre turer vil vi også ha fokus på hva som skjer i naturen fremover. Vi har så 

smått sett at det begynner å spire på forskjellige trær og busker. Fuglesang 

hører vi mer og mer av. Vi vil også finne ut hvilke fugler som snart kommer 

tilbake fra varme land. Påsken nærmer seg og vi vil også bruke tid på å lage 

påskepynt sammen med barna. 

 

Vi vil også begynne med UKENS HJELPER, da vil barna få bli med å gjøre lunsj og 

fruktmåltidet klart samt å rydde etter måltidene. Vi opplever at ungene synes 

det er veldig stas å få være med å hjelpe. 



23 mars kommer en ergonomistudent til oss for å være i praksis fram til den 5 

mai. Han heter Ivar. Velkommen til oss på Draugen. 

 

Torsdag 30 mars kommer fotografen til oss. 

 

Nå håper vi på fine dager med sol og vårvær. Tenk på at sjekke barnas hyller 

med jevne mellomrom, så at der finns klær som passer for årstiden, og att det 

finns nokk med ekstraklær ( strømper, truser, t-skjorter med mere. ) 

 

Beste hilsener : Morten, Greta, Tove, Sander, Kari-Anne og Glenn. 

 

 

           

 


