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Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag   

 
Uke nr 36 

 

Oliver 2 år – hurra  
 

1.    

 Gym etter samling  

2.   

 Turdag – finner vi 

blåbær ennå?        

                   3. 

 Grupper på tvers (de 

som er født i 2012)  

              4. 

Oliver 2 år              
  Språkgrupper          

            5. 

 

Musikksamling  

Uke nr 37 

 

Skriv dere på om ditt barn 

kommer eller har fri i skolens 

høstferie – liste i gangen.  

 
 

               8. 

Gym etter samling 

            
 

               9. 

Turdag – utforske 

skogen i nærområdet 

               

 

                  10. 

Grupper på tvers ( de 

som er født i 2012)  

              11. 

 

 Språkgrupper               

             12. 

 

Musikksamling  

Uke nr 38 

 

BRANNVERNUKE 

               15. 
 

PLANLEGGINGSDAG 

BHG STENGT 

               16. 

Turdag -  utforske 

skogen i nærområdet     

      

 

                  17. 

Grupper på tvers  (de 

som er født i 2012) 

                18. 

 

Språkgrupper  

               

             19. 

 

Musikksamling  

Uke nr 39 

Martine og Tiago må huske 

badetøy, armringer og 

bilsete  
 

               22.  

Gym etter samling 

Bading i terapibadet 

Martine og Tiago  

                23. 

 Turdag – samle 

høstblader  

 

                  24. 

Grupper på tvers (de 

som er født i 2012) 

                25. 

 

Språkgrupper  

 

              26. 

Musikksamling  

Uke nr 40 

Nora og Oliver må huske 

badetøy, armringer og 

bilsete  

 
 

               29. 

Gym etter samling  
Bading i terapibadet 

Nora og Oliver  

            

                30. 

 Turdag -  samle 

høstblader og andre 

naturmaterialer     

 

   



 

Mål: Meg selv på naturlekeplassen       

                                                           MÅNEDSBREV FOR MAURTUEN 

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

 

Heisan alle sammen  

Velkommen tilbake alle sammen etter ferien og velkommen til 

Maurtuen Ingvil, Madelen og Sigurd m familie ! August har gått med 

til tilvenning av de nye barna og de ”gamle” har ”avklimatisert” seg. 

Nå er de plutselig blitt de største på avdelingen og alle skal finne sin 

”plass” og de har fått konkurrenter om de voksnes fang og 

oppmerksomhet. Synes tilvenningen har gått fint og de ”gamle” har 

taklet overgangen godt. Det er en herlig gjeng  Og sånn som de har 

vokst i ferien, både i høyden og det som kommer ut munnen  - 

kjempegøy  

 

  

 

 

 

 

 

Vi begynner nå på et 3 mnd prosjekt som heter ”meg selv på 

naturlekeplassen” og målet vårt er at barna blir godt kjent og trygge på 

hverandre. Vi skal fortsette med tegn til tale og kommer til å ha ukens 

tegn, dette vil vi blant annet henge opp i garderoben.  

Vi skal ha fokus på ”meg selv og kroppen vår”, barna er veldig opptatt 

av husene sine  så det hadde vært flott om alle har huset sitt på plass 

snart, vi har mange gode dialoger her   

Vi skal ha fokus på å bruke skogen rundt oss og naturlekeplassen i øvre 

del av barnehagen – vi skal bli gode på å bevege oss i ulendt terreng! 

Bruke å bli bevisst på kroppen vår. Fargene gul og rød og hva det blir 

når vi blander disse blir spennende å finne ut av  

Vi skal lage figurer av naturmaterialer vi finner i nærområdet, f.eks 

pinner, kongler, steiner og blader.  

 

 

 



 

 

  

 

Torill er dessverre fortsatt sykemeldt, har et kranglete kne som hun 

må få orden på før hun kommer tilbake, hun kommer heldigvis 

innom av og til til glede for både små og store  Og heldigvis er vi 

heldige å ha Maria som hennes vikar   

Husk planleggingsdagen den 15 september !  

Ønsker på de neste mnd-brevene å fylle på med litt bilder, så om det 

er noen som ikke ønsker at sitt barn skal være med på bildene må 

dere gi beskjed. Nye samtykkeskjema vil bli levert ut.  

Ønsker dere en flott September  

Hilsen fra  

Linda, Marianne og Maria som har verdens beste jobb  

 

 

 

  

 

     

 


