
 

                             Tema: MEG SELV PÅ NATURLEKEPLASSEN                                                              

                                 Mål: AT BARNA BLIR KJENTE OG TRYGGE PÅ HVERANDRE 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag   

 
Uke nr 36 

 
 

1.    

Vi ønsker Sondre velkommen til 

oss! 

2.    

Samling med Frøydis                                                                                        

Tilvenning og lek ute                    

                   3. 

Samling med Kaytline. 

Lek ute i barnehagen 

Tilvenning 

              4. 

Samling med Hilde.         

Vi maler høstblad           

Lek ute før lunsj. 

            5. 

Samling med Frøydis 

Vi går på tur i 

nærområdet. 
Uke nr 37 

 
               8. 

Samling med Nina 

Språkgruppe for 2012 barna. Vi  

øver på begreper. 

 

               9. 

Samling med Frøydis 

Iben A. og Sofia hjelper til 

å lage varm-maten              

Resten av barna :utelek 

                  10. 

Grupper på tvers for 

2012 barna. Vi jobber 

med tema. 

              11. 

Samling med Hilde. 

Forming: blande gul 

og rød maling. 

Lek ute før lunsj. 

             12. 

Samling med Kaytline 

Vi går på tur i skogen 

og utforsker. 

 
Uke nr 38 

BRANN- 

VERNUKE 

               15. 
 

PLANLEGGINGSDAG 

BHG STENGT 

               16. 

Samling med Frøydis 

Ravn og Malin hjelper     

til med varm-maten    

Resten av barna:utelek 

                  17. 

Gruppe på tvers. Vi 

jobber med tema i bhg. 

sin skog 

                18. 

Samling med Hilde. 

Male med hendene             

Lek ute før lunsj. 

             19. 

Samling med Frøydis 

Vi går på tur i skogen 

og ser etter høst-tegn. 

Uke nr 39 

 
               22. 

Språkgruppe for 2012 barna. Vi 

øver på begreper. 

Bading for Karen og Isak 

                23. 

Samling med Frøydis   

Loke og Isak hjelper til 

med varm-maten. De 

andre barna lek ute. 

                  24. 

Gruppe på tvers. Vi 

jobber med tema i bhg. 

sin skog 

                25. 

Samling med Hilde 

Vi blander gul og rød 

maling 

Lek ute før lunsj 

              26. 

Samling med Kaytline 

Vi går på tur og ser 

etter høst-tegn 

 
Uke nr 40 

 
               29. 

Språkgruppe for 2012 barna. Vi 

leker kims lek. Bading. 

            

                30. 

 Samling med Frøydis 

 Karen og Iben A.     

 

   



 

 

MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA SEPTEMBER 2014 

Hva har vi gjort forrige måned Hva vil vi jobbe med denne måneden 

Velkommen til nytt barnehageår og velkommen til både «gamle» 

og nye foreldre og barn i barnehagen. To nye barn har startet 

hos oss i august og en ny gutt starter 1.september. De tre siste 

barna begynner mellom november og januar. Da blir gruppen 

fulltallig med 13barn. Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle 

sammen. 

Barna på avdelingen: 

De som fortsetter fra i fjor: Isak, Karen, Iben Alice, Sofia, 

Ravn, Loke og Malin. 

Nye barn: Nelia, Kristine, Sondre, Sivert, Emiline og Lisa. 

De voksne på avdelingen: 

Frøydis – Pedagogisk leder.         

Kaytline- Barne og ungdomsarbeider 

Hilde: Pedagogisk medarbeider.   

Nina: Barne og ungdomsarbeider             

I september kommer vi til å jobbe med temaet: Meg selv på 

naturlekeplassen og målet er at barna skal bli trygge på 

hverandre. 

Vi skal bli kjent med miljøet både ute og inne. Barna skal lage 

hvert sitt hus i papp. Vi skal pynte huset og ha bilde av alle som 

bor i huset hjemme. Flott om dere kan ta med bilder av dere 

foreldre, søsken og evt. andre som bor i huset, f.eks. kjæledyr. 

Hvis dette blir vanskelig for noen av dere, så gi oss beskjed om 

det. Da kan dere sende bilde pr. mailVed å lage disse 

familiehusene blir barnegruppen bedre kjent med hverandre. 

Vi skal undre oss over det vi finner i naturen og skal utforske 

miljøet vårt. Når det er høst forandrer naturen seg, dette skal 

barna få erfare og lære om på turene fremover. Kanskje vi kan 

høste noe av naturens godsaker i nærmiljøet vårt? 

Vi skal ha fokus på eventyret om «de tre bukkene bruse». Vi skal 

dramatisere både ute og inne. I samlingene skal vi finne ut mere 



 

 

 

VIKTIG INFORMASJON: 

 Det er planleggingsdag 15.september. Barnehagen er 

da stengt! 

 Hver fredag er det lurt å ta med seg yttertøyet og 

støvler hjem. 

 Husk å merke klær og sko. Da blir alt lettere for 

oss 

 Dato for foreldremøte i september kommer 

 Alle planleggingsdagene finner dere på 

hjemmesiden 

  

 

 

 

  

om oss selv og kroppen vår.  

Vi skal også finne ut hva som skjer når vi blander gul og rød 

maling. 

Alle 2012 barna på avdelingen skal sammen med de eldste på 

maurtuen og huldrene være sammen en dag i uken frem til jul.Vi 

skal frem til høstfesten jobbe med Bukkene bruse oppe i skogen i 

barnehagens uteområde. 

Noen sanger som vi skal legge vekt på i september: 

«lille Petter edderkopp», «jeg har et lite eple», «bukkene 

bruse»,»hode,skulder,kne og tå», »du har to øyne», «m-æ sa en 

liten grønn frosk», »alle barna klapper osv.» 

  


