
MÅNEDSPLAN FOR SEPTEMBER PÅ BLÅBÆRBARNA 

TEMA: MEG SELV PÅ NATURLEKEPLASSEN 

MÅL: AT BARNA BLIR KJENTE OG TRYGGE PÅ HVERANDRE 

 Mandag Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag Fredag  

 

Uke nr. 36 

1-4 september 

Bading: Kristine og 

Sondre 

 Språkgruppe halve 

gruppen 10.45.11.30 

 

Tur dag 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

2014 barna aktivitet 

på fotballbanen 

Grupper på tvers for 2013 

barna 

 

Formingsaktiviteter for 

2014 barna 

Aktiviteter på 

fotballbanen 

 

Varm lunsj  

Uke nr. 37 

 

7- 11 september 

 

Språkgruppe for 2013 barna. 

10.00-10.45 

 

2014 barna lek ute 

Tur dag 

  

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

2014 barna aktivitet 

på fotballbanen  

Grupper på tvers for 2013 

barna 

Formingsaktiviteter for  

2014 barna. 

Språkgruppe 

 

Aktiviteter på 

fotballbanen 

 

 

Uke nr. 38 

14-18 september 

BRANN- 

VERNUKE 

Bading: Nelia og Lisa 

 

 

PLANLEGGINGSDAG 

BARNEHAGEN STENGT 

Tur dag 

 

Språkgruppe halve 

gruppen 10.45-11.30 

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

2014 barna aktivitet 

på fotballbanen  

Grupper på tvers for 2013 

barna 

Jobber med brannvern 

Formingsaktiviteter for 

2014 barna 

Aktiviteter på 

fotballbanen 

 

 

Uke nr. 39 

 

21- 25 september 

 

Språkgruppe for 2013 barna kl. 

10.00- 10.45 

 

2014 barna lek ute 

 

Tur dag  

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

2014 barna aktivitet 

på fotballbanen  

Grupper på tvers for 2013 

barna 

Språkgruppe 

 

Formingsaktiviteter for 

2014 barna 

Aktiviteter på 

fotballbanen 

 

 

Uke nr.40 

28 sept.- 2 oktober 

Bading : Sivert og 

Emmeline 

Språkgruppe for 2013 barna – 

halve gruppen 

Tur dag  

 

Grupper på tvers for 

2013 barna 

 

2014 barna på 

fotballbanen  

Grupper på tvers for 2013 

barna 

 

Formingsaktiviteter for 

2014 barna 

 

Aktiviteter 

på fotballbanen 

 

 

 



MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA SEPTEMBER 2015 

Hei alle sammen! 

Velkommen til et nytt barnehageår. Vi ønsker alle 2013 barna velkommen tilbake etter sommerferien og velkommen til Lars, Eilyn, Alvin, Ludvig og Oda med 

familie! Loke, Sofia, Malin, Ravn og Karen begynte på spurvene den 10. august og ønsker dem alle masse lykke til. 

HVA HAR VI GJORT I FORRIGE MÅNED 

August har vært tilvenningsmåned der vi har hatt fokus på rolige dager der trygghet og nærhet i gruppen har vært viktig. Tilvenningen har gått veldig bra og 

barna sklir godt sammen. 2013 barna har plutselig gått fra å være minst på avdelingen til å være størst, og de passer allerede godt på de minste. Gode 

klemmer har blitt observert  

August har vært en måned med mye sol og varme dager, da har vi selvfølgelig benyttet sjansen til å være mye ute.  

Barna har kost seg ute på vårt fantastiske uteområde og de har hoppet, seilet, klatret, lekt i sandkassen, lekt på karusellen og utforsket skogen i barnehagen. 

Barna har også vært på tur i nærområdet der de har funnet og spist blåbær og bringebær på veien.  

Sang og musikk har vi danset og sunget når vi har vært inne.  

Barna liker godt å synge  bæ bæ lille lam og lille petter edderkopp. 

HVA SKAL VI JOBBE MED I SEPTEMBER 

Småbarnsavdelingene skal inn i et tre måneder prosjekt som heter «meg selv på naturlekeplassen». Målet for disse månedene er at barna skal bli godt kjent og 

trygge på hverandre. Prosjektet avsluttes med en trollfest i midten av november. 

Vi kommer til å bruke tegn til tale sanger som «epler og pærer» og «gutter og jenter sitter og venter» og det å vise stopp tegnet med hånden i lek ved konflikter. 

Vi skal ha fokus på «meg selv og kroppen vår» og vi skal derfor bruke skogen rundt oss og i barnehagen, for i ulendt terreng skal barna bli flinke på å bevege 

seg. Barna skal bli bevisst på hvordan de kan bruke kroppen sin. Det barna finner i skogen av kongler, pinner, steiner, blader osv. skal vi lage figurer/ bilder av. 

Fargene gul og rød skal barna få utforske og undre seg over gjennom maling. Vi skal se hva det blir når vi blander disse fargene. Kunsten henges opp på 

temaveggen, så det hadde vært kjekt når vi er godt i gang at dere tar dere en kikk på kunstverkene. 

 



 Husk planleggingsdag mandag 14. 

september 

 Foreldremøte 23. september 2015 

 Lørdag 19.september har Askøy brann og 

redning åpen brannstasjon fra kl.10 – 14.00 

 Husk å ta med «husene» tilbake med bilder. 

 Husk å merke alle klær 

 Det er fint at de som skal spise frokost i 

barnehagen er kommet til kl.08.30 

 

Grupper på tvers starter opp igjen første uken i september og her er alle 2013 barna på Blåbærbarna, Huldrene og Maurtuen samlet hver onsdag og torsdag. 

Fokus her vil være å bruke kroppen sin i skogen, dramatisering av de tre bukkene bruse og samle naturprodukter.2014 barna på Blåbærbarna, Maurtuen og 

Huldrene vil også samles for å bli kjent med hverandre og ha kjekke aktiviteter sammen både ute og inne disse dagene. 

I samlingene vil vi bruke «husene» til barna og snakke om hvert enkelt barn og familien. Barna blir mere trygge og kjente med hverandre. Vi skal også synge 

sanger som: ”Lille Petter edderkopp”, ”Jeg har fått et lite eple”, ”Bukkene Bruse”, ”De renslige troll” ”oppe på fjellet”, ”Trollemors vuggesang». «Tørke støv», 

«hode skulder kne og tå» «alle barna hopper, klapper osv». Eventyret om de tre bukkene bruse skal vi dramatisere for barna og begreper som minst, mellomst 

og størst er sentrale.  

 

Vi har tur dag hver tirsdag og da skal vi se etter forandringer i naturen, 

plukke med oss det vi finner på turene og ikke minst bli kjent med 

nærområdet vårt. Barna skal på turene prøve ut sine motoriske ferdigheter. 

 

uke 38 er det brannvernuke i barnehagen og da skal vi ha fokus på 

brannalarmen, ved å bruke «Elfi» fra vennebyen får barna et innblikk i hva 

brann er og hva vi gjør. Denne reglen er gøy å lære barna : 110 det brenner 

i et hull»  

VIKTIG INFORMASJON 

 

                      

  

                                                                                        

 

              Hver mandag vil det være språkgrupper for 2013 barna, 

              annenhver         

              mandag med hele gruppen. Annenhver tirsdag og torsdag med  

              halve gruppen 

 

              Annenhver tirsdag er det bading fra kl.13 til 14 i Terapibadet på    

              Ask. Det vil stå på planen hvem sin tur det er de forskjellige  

              datoene. Barna må ha med seg badebleie/badedrakt, armringer,  

              håndduk og bil stol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 


