
 

 

MÅNEDSPLAN FOR HAUKENE – SEPTEMBER 2015 

TEMA: KLAR, FERDIG, BYGG!!   Mål: Styrke barnas nysgjerrighet, mattematikkglede og utforske matematiske sammenhenger 

UKE NR MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

UKE NR 36 
 
Ordensbarn: 
Andreas og Theo S. 

 
Grupper 
 
 
 

Tur 
Bading for tre barn 

Førskolegrupper 
Skrivedans og forming 

Tur Tur 

UKE NR 37 
 
Ordensbarn: 
Theo og Kristoffer 
 

Grupper 
BRANNVERNUKE 

Tur 
 

Førskolegrupper Tur 
 
 
 
FORELDREMØTE 18.00 

Besøk av brannvesenet 
Hipp hurra for Tuva 5 

år (12.9)  

UKE NR 38 
 
Ordensbarn: 
Ingrid og Karoline 
 

PLANLEGGINGSDAG 
BARNEHAGEN STENGT 

Tur 
Bading for tre barn 

Førskolegrupper 
Skrivedans og forming 

Tur 
 

Tur 
 

UKE NR 39 
 
 
Ordensbarn: 
Tuva og Gjendine 

Grupper 
 

Tur 
 
 
 
 

Førskolegrupper Tur 
 

Tur 
 
 
 
LEKEDAG 

UKE NR 40 
Ordensbarn: Marius 
og Ludvig 

Grupper Tur 
Bading for 3 barn 

Førskolegruppe   

 



 

 

 

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva vi har gjort i August. 

De første ukene i Grillhytten har vi brukt til å bli kjent både store og små. Vi har hatt barnemøter og blitt enige om felles regler, hatt samtaler om vennskap 

og lekt sammen. Det er stor stas å være eldst i barnehagen, og det ser ut til at alle har funnet seg godt til rette i ny avdeling. Vi har hatt hinderløyper på 

fotballbanen, turer i skogen og hatt vår første førskolegruppe med «skole» oppgaver. Barna knytter nye vennskapsbånd og det er noe vi skal jobbe med 

videre i månedene som kommer.  

                                 

 



 

Hva vi vil jobbe med i September: 

Prosjektet vi starter med nå heter klar, ferdig, bygg!! Så nå finner vi frem verktøyet. Sag, hammer og skrumaskin er noen av verktøyene barna 

skal få lære å bruke. Vi ønsker å bygge en hytte, fortrinnsvis en trehytte, men vi får se hva vi får til og løser oppgaven sammen med barna. Alle 

skal få ta spikkesertifikat, og lage noe flott til høstfesten. Vi skal snakke om høsten, og hva som skjer i naturen denne årstiden og lære om ulike 

tresorter. Naturmateriell tar vi med oss hjem fra turen og bruker i formingsaktiviteter. Vi starter førskolegruppene med skrivedans, og fokus på 

blyantgrep.  

I samlinger har vi sang og eventyr. Vi skal dramatisere eventyr for de andre barna i barnehagen og for dere foreldre. Barna har mye på hjertet, 

så i samlingsstunden blir det gitt rom for at barna selv får bidra. Varm lunsj lager vi også på tur. Vi har laget en egen meny som heter «mat på 

tur» og bruker stormkjøkken og bål til å lage lunsj. Ordensbarna hjelper til med forberedelsene til måltidene. Vi skal ha fokus på matematikk og 

matematiske sammenhenger i naturen. Speiling og størrelser, form og 

tallforståelse. Naturen er en fantastisk læringsarena. 

 

Praktiske opplysninger  
 Planleggingsdag mandag 14 September  

 Foreldremøte 17 september kl. 18-19.  

 Vi har lekedag siste Fredag i mnd.  

 Viktig å merke tøy og viktig å sjekke at barnet har det som 

trengs.  

 Fint hvis alle barna kan ha en flaske stående i bhg.  

 Er det noe dere lurer på så er det bare å ta kontakt. Viktig info 

vil dere finne på hjemmesiden til barnehagen.  

 Mail: bente@skogenbarnehage.no  

 Husk bilsete og oppblåste armringer når barnet skal på 

bading.  
 


