
Då var august månad over og me har byrja å bli kjend med den nye barnegruppa. Oppstarten har stort sett gått fint, men me jobbar fortsatt med å 

bli kjend og trygge i barnehagen og med personalet. Me kjem til å vere mykje i barnehagen både ute og inne, slik at me blir godt kjende før me 

reiser på turar. Tryggheit er noko av det viktigaste, og dette vil me jobbe masse med no i starten.  

No når me har komme litt meir i gong og fått nokre rutinar, kjem me til å starte opp med samlingstunder. Då kjem me til å ha ulike regler, synge 

songar, trekke songkort eller trekke gjenstandar frå ein pose.  

I gangen heng det ei avkryssingliste som de må krysse barna inn når de kjem om morgonen, og ringe dei ut på ettermiddagen.  

Avdelingsmøta startar opp att i midten av september, då hjelper avdelingane kvarandre og passar borna. Møtet varer ein time og er annakvar 

veke. Det skal vere ein frå storestova og ein frå vetlestova som passar barna på stova.  

I veke 38 er det Brannvernveke, då kjem det til å være to brannøvingar, ein varsla og ein uvarsla. 

5.september blir det foreldremøte. Sjå eige informasjonsark.  

Måndag 3.september startar det ein ny gut på avdelinga. Då kjem me til å dele opp gruppa litt.  

Ellers kjem heile barnehagen til å ha eit felles tema dette barnehageåret. Me har valgt å ha Torbjørn Egner. På stova blir det mest å høyre/synge 

songar og lese/sjå i bøker frå han. Men kvar månad har alle ein felles song.  

 

Ta kontakt dersom dykk lurer på noko. 

Helsing Liv, Hege Jeanett, Grete, Linda og Elisabeth 

 

Felles månadssong: To vers i  frå dyrene i afrika 

Det er ei lita dyrevise som du nå får høre,  

om dyrene i Afrika og alt de har å gjøre.  

Ojajaja ohaha, ojajaja ohaha,  

om dyrene i Afrika og alt de har å gjøre. 

 

Den store elefanten han er skogens brannkonstabel,  

og blir det brann så slukker han den med sin lange 

snabel.  

Ojajaja ohaha, ojajaja ohaha,  

blir det brann så slukker han den med sin lange 

snabel. 

Månadssong stova:  

 

Bæ, bæ, lille lam, 

har du noe ull? 

Ja, ja kjære barn, 

jeg har kroppen full! 

Søndagsklær til far 

og søndagsklær til mor, 

og to par strømper til bitte lille bror. 


