
 

Tema: Den levende skogen                                           SEPTEMBER 2015 

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og 

samspillet i naturen. 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag   
 

Uke nr 36 
 

Bading: Sigrid, Anna, Julius, 

Eirik, Martine og Luca.     

31. 

Inne/ute lek 
 

Språkgruppe: RØD (E)  

1. 

Bading:  

Akt. på banen 
Hipp hurra for Sofie 3år 
 

2. 

Inne/ute lek 
              3. 
TUR: Rød/blå  

Språkgruppe: GUL (E) 

         

 

            4. 
Lager mat: RØD 

 

Tema skogen: Gul/Blå 

Hipp hurra for Oliver 3år 

 

Uke nr 37 
 

               7. 

Inne/ute lek 

 

               8. 

Akt. På banen  

 
Språkgruppe: BLÅ (E) 9.15 

9. 

Tur alle 

 

              10. 

Tur: Rød/Gul 

Språkgruppe: Blå     

             11. 

Besøk av  

brannvesenet 

Uke nr 38 
Brannvernuke 
Bading: Pål, Iben, Nora S, 

Lykke, Isak og Tiago 

               14. 
Planleggingsdag 

BHG STENGT 

 

               15. 

Bading:  

 

Akt. på banen 

16. 

Inne/ute lek 
                17. 

Tur: Gul/Blå 

Språkgruppe: Rød (E) 

 

             18. 

Lager mat: Blå 

 

Tema skogen: Gul/Rød 

Uke nr 39 
 

               21. 

Inne/ute lek 
                22. 

Akt. På banen  
 

Språkgruppe: GUL (E) 9.15 

 

23. 

Tur alle 

 

                24. 

Tur: Rød/Blå 

Språkgruppe: Gul 

              25. 
Lager mat: Gul 

Tema skogen: Rød/Blå 
Hipp hurra for Lykke 4år 

(26.09)  

Uke nr 40 
Bading: Sofie, Eivor, Oliver, 

Tuva, Nora Z og Elinor 

               28. 
Inne/ute lek 
Språkgruppe: BLÅ (E) 

 

                29. 

Bading:  

 

Akt. på banen 

30. 

Inne/ute lek 
  

MOSEBARNA 



 

MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA SEPTEMBER 2015 

 
Hva har vi gjort forrige måned? 
 
I August har vi brukt tiden på å bli kjent. Både nye barn og voksne har funnet seg til rette på Mosebarna.  

Nå i August har det ikke vært mnd plan, men vi har vært på turer og vi har hatt samlinger. Inne og ute lek har det også vært.  

Fra sykling på banen til perling og lego bygging inne.  

 

Masse blåbær i år 

 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 
 
I September skal vi fortsette med å bli bedre kjent.  

Vi voksne på avdelingen skal jobbe for at alle skal føle seg hjemme på Mosebarna. Barna er ulike og de har forskjellige behov. Noen er etablerte 

mens andre er nye på avd og trenger litt tid for å finne sin plass.  



 

Denne mnd blir en prøve for hvordan det vil bli fremover. Vi har valgt å dele inn i 3 grupper, Rød, Gul og Blå.  

Rød gruppe blir 2011 barna mens Gul og Blå vil være 2012 barna. Delingen har vi valgt fordi vi tror at dette vil være til det beste for både store 

og små. Men vi har også dager der alle er samlet på turer og andre aktiviteter.  

Første September starter vi med bading i terapibadet. Vi har bading annen hver Tirsdag og vi har valgt å prøve oss med 6 barn om gangen. Vi 

prøver dette ut mnd og ser om dette blir bra.  

 

Vi vil også ha språkgrupper og starter i September med at barna for språktrening sammen med Elisabeth. Elisabeth vil ha faste tider der hun har 

en gruppe pr. gang. Dette blir bra 

I September, Oktober og November vil vi jobbe med temaet den levende skogen. Måten vi vil gjøre dette på er å gå turer i skogen og la barna få 

førstehåndserfaring med temaet. Skape nysgjerrighet og begeistring for det å ferdes i skogen. Utfra det barna viser interesse for vil vi jobbe med 

dette i grupper på avdelingen. Ellers er det mye annet vi kommer til å holde på med som f.eks matlaging i grupper, aktiviteter på banen som 

sykling, fotball, hinderløype, samlinger med sang, lese bøker for barna, leke grupper osv. 

 

Flott på Høyden 

 

Praktiske opplysninger 

 
 Planleggingsdag mandag 14 September  

 Foreldremøte 24 september kl. 18-19 ca på Mosebarna. 

 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.   

 Tlf Mosebarna 94 03 26 79  

 Mail: thomas@skogenbarnehage.no 

 Husk bilsete og oppblåste armringer når barnet skal på bading.  

Mvh Aina, Mette, Silje og Thomas 

 

 

Figur 1 

 

Ut på tur aldri sur 

mailto:thomas@skogenbarnehage.no


 

 

                 

 

 

 


