
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. 35 

 

29 august-2. sept. 

 

 

Språkgruppe + forming for 2014 

barna 

 

Forming for 2015 barna 

 

Tur dag 

 

Varm lunsj 

Grupper på tvers  Grupper på tvers  

 

Aktiviteter på 

fotballbanen 

 

Varm lunsj  

Uke nr. 36 

 

5-9 september 

 

Språkgruppe+ forming for 2014 

barna 

 

Forming for 2015 barna 

Tur dag 

 

Varm lunsj 

  

Grupper på tvers  

 

 

Grupper på tvers  

 

 

Aktiviteter på 

fotballbanen 

 

 

Uke nr. 37 

 

12-16 september 

 

 

PLANLEGGINGSDAG 

Tur dag 

 

Varm lunsj 

 

 

Grupper på tvers  

 

FORELDREMØTE. 

STARTER KL.18 

 

Grupper på tvers  

 

Aktiviteter på 

fotballbanen 

 

 

Uke nr. 38 

 

19-23 september 

Språkgruppe+ forming for 2014 

barna 

 

Forming for 2015 barna 

Tur dag  

 

Varm lunsj 

Grupper på tvers  

 

Grupper på tvers  

 

Aktiviteter på 

fotballbanen 

 

 

Uke nr.39 

 

26-30 september 

Språkgruppe+ forming for 2014 

barna 

 

Forming for 2015 barna 

Tur dag  

 

Varm lunsj 

 

Grupper på tvers  

 

Grupper på tvers  Aktiviteter 

på fotballbanen 
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MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA SEPTEMBER 2016 

Hei alle sammen! 

Velkommen til et nytt barnehageår. Vi ønsker alle 2014 barna velkommen tilbake etter sommerferien og velkommen til Filip, Matias, Malene, Åsne og Elsa som har begynt i 

august! Sivert, Sondre, Markus, Nelia, Kristine, Lisa, Oda og Emmeline begynte på spurvene den 1. august og ønsker dem alle lykke til. 

HVA HAR VI GJORT I FORRIGE MÅNED 

August har vært tilvenningsmåned der vi har hatt fem tilvenninger på avdelingen. Madelen begynner 25. oktober og da blir vi fulltallige. 

Fokuset i august har vært og er fremdeles det å skape trygghet og tillit for barna som har begynt. Det er også viktig at hele gruppen blir trygge på hverandre og oss voksne. 

Faste rutiner hver dag er med på å skape trygghet samt at det er kjente voksne for barna. Hverdagene frem til nå har vi lagt opp slik at det har vært rolige og fine dager. Vi 

har lekt inne eller ute alle sammen og vi har delt oss i lekegrupper inne.  

Barna har lekt mye ute og inne og blitt kjent med hverandre og miljøet rundt.  

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» Vi skal ha fokus på «meg selv og kroppen vår» og da bruker vi skogen 

rundt oss og i barnehagen. Barna skal bli bevisst på hvordan de kan bruke kroppen sin. Det barna finner i skogen lager vi kunst 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.  

Grupper på tvers starter opp igjen første uken i september og her er alle 2014 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.2015 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 bli kjent med hvert enkelt barn og familien. Vi skal synge sanger rundt tema og årstiden. 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. 
 



I hele september er det brannvernmåned i barnehagen og da skal vi vise 

bilder rundt tema, høre lyden av en brannalarm og snakke om hva vi gjør 

dersom brannalarmen går. Vi skal også høre på vennebyen sin 

brannvernsang. Denne reglen er gøy å lære barna: 110 det brenner i et 

hull»  

 

 

 

VIKTIG INFORMASJON 

 

 Vi samarbeider med Huldrene om morgenen frem 

til 07.30. Vi bytter på hvem som åpner annenhver 

uke. 

 Husk planleggingsdagen den 12. september 

 Foreldremøte onsdag den 14. august klokken 18. 

 Bilder til «huset» kan sendes på mail til meg. 

Huset brukes for at barna kan snakke og vise sin 

familie og det er rundt det. Dette skaper også 

trygghet for barnet. «Huset» brukes også når 

barnet trenger et fang å sitte på for en rolig stund 

for seg selv. 

 Kjekt hvis alle har tøfler til barna. 

 Ytterklærne skal hjem hver fredag. 

 Sjekk alltid kurven til barna slik at de til enhver tid 

har bytteklær. 

 Face book gruppen på avdelingen heter 

Blåbærbarna 2016-2017 

 
                                                                 

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 


