
September for Maurtuen  

Tema : Meg selv på naturlekeplassen  
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Hva har vi gjort i August ?  

Velkommen til Maja som er begynt hos oss  hun er lillesøsteren til William og snart et år  og velkommen til Theodor som 

er 2 år og begynner hos oss 31/8, han har 50 % plass   

Kjekt også å få Stian «på laget «  han har jobbet i barnehagen i mange år. Torill jobber nå 50 % på Haukene, ikke langt unna 

heldigvis.  

Det var veldig kjekt å treffe alle igjen etter ferien, mye har skjedd i løpet av disse ferieukene, både med tanke på språkutvikling 

og utvikling generellt – kjekt å se  Håper alle sammen har hatt en fantastisk ferie. Vi har også truffet de «gamle» barna våre, 

Madelen, Ingvil, Jacob, Sigurd og Simon og fått gode klemmer   

Vi har tatt det litt med ro denne mnd, for selv om vi kjenner hverandre fra før er det en ny barnegruppe og alle skal finne sin 

«plass» igjen  vi har hatt en fin måned med mye latter og kos  noen flotte turer i nærmiljøet har vi hatt og vi har funnet en 

«hemmelig» plass hvor det var masse bjørnebær og bringebær….og barna har vært kjempeflinke å gå selv, lover godt   

 

Hva skal vi gjøre i September ?  

Vi starter opp igjen med grupper på tvers sammen med Blåbærbarna og Huldrene, vi er så stor gruppe at vi deler barna opp i 

to grupper; Konglegruppen og Bjørkegruppen.  

Konglegruppen : Linea, Åsne, William, Milian og Matteo + barn fra Huldrene og Blåbærbarna  

Bjørkegruppen : Elliot, Emma, Sebastian, Theodor og Daniel + barn fra Huldrene og Blåbærbarna 

Tema for September/Oktober og November er: meg selv på naturlekeplassen. Vi kommer til å ha fokus på å bli kjent i 

nærområdet vårt, bli trygge og flinke på å utfolde oss i ulendt terreng, samle naturmaterialer og lese eventyr og da spesielt ha 

fokus på «Bukkene Bruse»  I November avslutter vi temaet med en trollefest sammen med Huldrene og Blåbærbarna   



Og i September skal vi ha «brannvernmåned» da skal vi ha særlig fokus på brannvern og brannsikkerhet  Brannmann Sam 

og Truls skal hjelpe oss med det  brannøvelser kommer det også til å bli, så et lurt tips er å bruke tøfler ;-) hvis alarmen går 

har vi ikke tid til å ta på oss sko…. Møteplassen vår er på midtsirkelen på 7 banen   

Husk at dette er en veiledende plan, vi er opptatt av å ta barna på alvor og derfor kan endringer lett skje ;-) f. eks at turen ikke 

ble så lang som vi hadde tenkt eller at en gruppe barn var så opptatt i en billek at fokuset ble det  Målet er også at 2014 

barna skal ha språkgruppe 1 dag i uken for å stimulere språk og konsentrasjon litt ekstra, gruppene varer ca 20 min og det 

pleier å være stor stas  der jobber vi også med ting hvis noen har ekstra utfordringer med lyder el annet   

 

Praktisk informasjon :  

Husk planleggingsdag 12 September – barnehagen er da stengt  

Husk å ta med hjem ytterklær hver fredag så garderobene blir vasket skikkelig   

Ta en titt og sjekk plassen til barnet ditt for byttetøy jevnlig, greit å ha hvert fall to skift der.  

Vi fortsetter med å avslutte dagen på Huldrene etter kl 16.15 og hver tredje uke har vår avdeling stengevakt, de to andre ukene 

er det de greie Huldre og Blåbærbarnvoksne som er der til barnehagen stenger kl 17   

Ha en strålendes høstmåned – hilsen Marianne, Stian og Linda  

 

 

 


