
 

I år har vi Thorbjørn Egner som satsningsområde. 

 I august har vi hovedfokus på å bli kjent med hverandre, skape 

trygghet og nye relasjoner. Samtidig vil vi snakke om dyra vi har i 

barnehagen.  

Ettersom vi fremdeles er på gult nivå, med tanke på 

smittespredning, har vi en litt annen rytme på barnehage dagen. 

Nedenfor ser dere oppsett over hvilke områder vi skal bruke. 

Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag   Fredag 

Øvre lekeplass 
+  
Tunet 
 
Vi spiser 
frokost i 
grillhytta frem 
til kl 08:30. 

Berget 
 
Barna leveres 
nede i berget 
eller ved 
grillhytta, vi 
spiser frokost i 
gapahuken eller 
ute med 
bordene dersom 
været er fint.  

Fjoset 
+ 
77 meter skogen 
og grillhytta 
 
 
Vi spiser frokost i 
grillhytta frem til 
kl 08:30. 

Barna leveres nede 
i berget eller ved 
grillhytta, vi spiser 
frokost i 
gapahuken eller 
ute med bordene 
dersom været er 
fint. 

Oddetalls uker: 
Berget 
Barna leveres nede i 
berget, vi spiser 
frokost i gapahuken 
eller ute med 
bordene dersom 
været er fint 
 
 
Partallsuker: 
Øvre lekeplass 
+ 
Fjoset 
Vi spiser frokost i 
grillhytta frem til kl 
08:30. 

Husk: 

Fredag 14.august- 

planleggingsdag, 

barnehagen er da stengt 

 

Hipp hipp hurra! 

Lovelia, Jakob og 

Aleksandra fyller 

året  

Gratulerer så mye!!! 

med dagen! 

Barna hentes og leveres på områdene som vi 

har. 

Vi er ute hele dagen, og koser oss 

Forventninger vi har til dere foreldre er: 

1. Ha god oversikt over klær som 

barnet ditt trenger 

2. Følg godt med på informasjon som 

gis ut (månedsbrev, Coronainfo. O.l) 

3. Holder åpningstidene 

4. Trygg parkering, med baken på bilen 

inn og avskrudd bil 

5. La mobilen ligge i lommen ved 

henting og levering 

6. Gi beskjed, eller spør dersom det er 

noe dere lurer på eller som dere 

ønsker å gi tilbakemelding på.  

Tusen takk for at dere er med på å 

tilrettelegger for et godt samarbeid 



 

  

Augustbrev for Dagros  2020 

 

August er en måned hvor det skjer en del endringer for mange. 

Vi sier farvel til skolebarna, og ønsker dem lykke til med skolestart! 

Samtidig ønsker vi løvetennene hjertelig velkommen til oss fra 

småbarns avdelingene. Nå skal gruppen få sette seg, og ditt barn 

skal finne sin plass i gruppen.  

Å være barn i barnehagen kan være travelt, særlig når det er litt 

endringer. Det blir mange nye inntrykk, opplevelser og erfaringer. 

De barna som var yngst i fjor, er plutselig ikke yngst lenger. Fjorårets 

blåklokker er nå rødkløvere og plutselig eldst. Disse to gruppene vil 

nå oppleve at det stilles litt høyere krav til dem, nå som de er eldre. 

Vi har pratet mye i forkant om det å være et godt forbilde, at de som 

er yngre ofte ser på de eldre og lærer av det de gjør. Vi har også 

pratet om hvordan vi kan ta imot de nye barna på en god måte 

Alle har fått hjem bilder av barna som går på Dagros, oppfordrer 

dere til å se på bildene sammen med ditt barn, prat om de nye 

barna og snakke om at det er kjekt å få enda flere venner! 

 

 

 

Oppstarten til dette barnehageåret blir litt 

annerledes enn hva vi er vant til. Barna som 

starter på Dagros fra Noas ark har ikke fått 

være på besøk i forkant, noe som gjør 

overgangen litt mindre forberedt for dem 

enn hva vi ønsker. Restriksjonene pga. 

Covid 19, har gjort det slik denne gangen. 

For å gjøre overgangen så god som mulig, 

vil en voksen fra Noas ark følge med i 

overgangen den første uken (uke 33). Da vil 

barna ha med seg en trygg og god voksen 

som hjelper dem over på ny avdeling. Vi 

gleder oss sånn til å bli bedre kjent med de 

nye barna på Dagros! 

Ikke nøl med å ta kontakt, dersom det er 

noe dere lurer på/tenker på. Vi er alltid klar 

for en prat  

 

Telefonnummeret til Dagros er: 

477 05 569 

 

NB! 

Tillatelses/ 

reservasjons 

skjema: 

Hvis dere har 

flyttet, byttet 

telefon nr. eller 

annet, gi oss 

beskjed- slik at vi 

får oppdatert 

skjemaene. 


