
	

HULDRENE SEPTEMBER 2016 
Tema: ”Meg selv på naturlekeplassen”  

                      Mål: At barna blir trygge og kjente med hverandre 

 
 
 
 

Mandag Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag Fredag  
 

Uke nr 36 
 

29.   
 

Uteaktiviteter og 
finmotorisk aktivitet 

30. 
 

Turdag 

 

31. 
 

Grupper på tvers av 
avdelingene 

1. 
 

Grupper på tvers av 
avdelingene 

2. 
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Uke nr 37 
 

               5. 
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samling” 
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FORELDREMØTE 

15. 
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Feirer Sivert 1 år 
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MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE SEPTEMBER 2016 

Hva har vi gjort? 
I august måned har det vært ferietid og nytt barnehage år er startet. Vi ønsker velkommen tilbake til nye og 
”gamle” barn på avdelingen. Matias, Emine, Hanna, Alexander, Amir, Mie, Andrea og Ailo har byttet avdeling. 
De er nå godt i gang på sin nye avdeling mosebarna.  

Det er begynt 4 nye barn på avdelingen vår nå. Vegard 1 år, Sondre 1 år, Samuel 1 år og Kristian 1 år. De 
begynner nå å finne seg til rette på avdelingen og er i gang med å bli kjent med de andre barna. 31. August 
begynner Theodor 2 år og 1. September begynner Liam 1 år. 

Etter ferietid er det greit å begynne i et rolig tempo og få rutiner på plass igjen.  Noen barn bruker lengre tid en 
andre, og vi må derfor sette av nok tid til dette. Øver på å vente på tur, vaske hender, avkledning og påkledning, 
sitte i ro når vi har samling og ved måltid. 

Når vi vasker hender har vi vaskesangen vår: Vaske hender, vaske hender, såpe på, såpe på, hendene blir rene, 
hendene blir pene, vask og skyll, vask å skyll. (melodi: fader Jacob) Viktig at barna lærer god håndhygiene fra 
de er små. 

 

 

 

  



	

Hva vi skal jobbe med i September? 
Nå i september jobber vi videre med å bli kjent i miljøet ute og inne. Barna blir bedre kjent og trygge på 
hverandre gjennom leken. Derfor er det viktig at barna får rom og tid til leken sin. I samlinger vil vi bruke 
”husene” til barna der vi prater om familien til barna og de nære ting. Begreper som vil være fokus i 
samlinger: gutt, jente, dame, mann, dør, vindu, gulv, tak, stol, bord, benk, seng, do, dopapir, vask, sirkel, 
firkant, trekant. Kontraster som vil være fokus i historier og eventyr: Trygg/redd. 

September Regle: 

            Skilpaddebabyen sover og drømmer. 

            Mamma og pappa går og svømmer. 

            Babyen våkner alene – å nei! 

            Sjakalen kommer – den er ikke grei! 

            Babyen hopper i vannet – hurra! 

            Finner foreldrene – alt går bra. 

 

            



	

Bordsang: (melodi ”Julekveldsvisa”) 

Nå har vi vasket hender og vi har satt oss ned. 

Nå sitter vi og synger og venter på beskjed. 

For vi er veldig sultne, det skal du snart få se. 

Og nå er sangen slutt, ja, på én og to og tre. 

 Utenom lek vil vi ha aktiviteter på avdelingen. Det blir eventyr og dramatisering. Fokus eventyr vil være 
”Bukkene bruse” 

Det blir språksamlinger med munnmotoriske øvelser som går på meg ”meg selv” og ”kroppen min”. 

Nå når vi går inn i høst månedene vil vi plukke med oss blader, kongler, steiner og andre naturmaterialer som 
vi vil bruke i formingsaktivitetene våre. Vi vil også bruke fargene gul og rød når vi maler.  

Det er i septemer nasjonal brannnvernsmåned. Vi vil derfor ha litt om brannvern. Vi lærer litt om dette ved å 
bruke ”vennebyen”. Det vil bli gjennomført brannøvelser i barnehagen i løpet av måneden. Vi forbereder 
barna så godt vi kan på dette. Veldig fint, hvis alle barna kan ha innesko! 

Praktisk informasjon: 

12. september planleggingsdag – barnehagen er da stengt 

14. september foreldremøte på avdelingen kl. 18.00. 



	

	


