
 

Hei og velkommen tilbake til et nytt og spennende barnehageår! De fleste barna har allerede kommet fra ferien og vi 

gleder oss til å se de som kommer       Det ser ut sånn at alle har hatt en fin sommerferie og er klare til nye 

eventyr. Både Elia, Hermine, Matheo og Sarah har blitt kjent med barna og voksne på avdelingen, de 

utforsker miljø på avdelingen og blir tryggere og tryggere hos oss. På torsdag feiret vi Sheme som fylte 5 år 

med pølser og kake. 

I starten av barnehageåret er det veldig viktig å bli vant til nye rutiner og omgivelser, derfor vil vi bruke 

mest tid på det de første ukene. Vi starter så smått med våre vanlige aktiviteter og vil prøve å gå en liten tur 

før lunsj på onsdag.  

På mandag begynner Julie og Jonas på vår avdeling. Velkommen skal dere være! 

Selv om pandemien ikke er over ennå og vi må passe på god hygiene og holde oss hjemme når vi er syke, 

er vi veldig glade for at vi kan leve på ”grønt nivå” i barnehagen. Det er veldig hyggelig å se dere inne på 

avdelingen, så det er bare å komme inn når dere henter og leverer       

Det er veldig lurt å nevne alle ting til barna og ha klær til alle slags vær. 

Ha en fin helg og nyt sommer før den blir over for i år! 

Hilsen Irina  

UKE 32 MANDAG 9.08 TIRSDAG 10.08 ONSDAG11.08 TORSDAG12.08 FREDAG 13.08 

7.30 – 15.00 Malene Irina Regina Malene Regina 

8.30/9.00 – 16.00 Regina Malene Irina Regina Irina 

9.15/9.45 – 16.45 Irina Regina  Malene Irina Malene 

      

Frokost til 9.00 

Aktivitetene 

starter 9.30 

Lunsj 12.00 

Hvilsetund/utetid 

13 

Fruktsamling 14.30 

Ordensbarn: Leo 

og Sheme 

 

Morgensamling 

Julie og Jonas 

begynner på vår 

avdeling! 

Fruktsamling 

 

Morgensamling 

Musikksamling 

 

 

Fruktsamling 

 

Tur til 

Trollskogen 

 

Fruktsamling 

 

Morgensamling 

Musikksamling 

 

 

Fruktsamling 

 

Morgensasmling 

Lek og aktiviteter 

i grupper 

 

Fruktsamling 

 


