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Hei alle mammaer og pappaer
Nå var august ferdig og vi har hatt første måned sammen med barna deres. Noen
flotte barn vi får låne☺. August måned har vært en innkjøringsmåned for både små og
store, -mye nytt for de som kom fra M1, men vi har prøvd å gjøre overgangen så trygg
og god som mulig for både barna og dere foreldre. Barna virker som de finner seg
godt til rette med en trygg omsorgsperson i nærheten.
Målet for denne måneden var å bli bedre kjent, skape trygghet/trivsel og masse lek.
Vi føler vi er på god vei.
Takk til dere som hadde mulighet å komme på foreldremøtet. Saker som er viktige at
alle får med seg, er avlevering/ henting. For barnas sikkerhet er det tryggest å
parkere på grusen ved den borterste porten, da det er langt fra veien. Dette er ei
oppfordring fra barnehagens side. Pga to porter som er i bruk, er det viktig at dere
sier fra til en på avdelingen/portvakta at dere tar med barna hjem. Portvakta står
ved inngangsdøra/porten ved Lerkas lekeplass. Dere må også huske å gi beskjed
dersom andre enn de vanlige skal hente barna. Dette av sikkerhetsmessige grunner.
I årsplanen skrev vi at vi ville dele gruppa på formiddagen, men etter å ha prøvd det i
tre uker erfarte vi at gruppetilhørigheten ikke ble ivaretatt, - det ble mye rutineskift
for de minste. Vi har nå valgt å være inne på formiddagen med alle. Det kan by på
utfordringer, men vi deler barn og voksne rundt på diverse rom. Er bevisste på at vi
gir de største utfordringer og ro i leken som de trenger. Samlingene vil ofte bli delt i
stor og liten gruppe. Turdagene vil vi fortsette med å ha på mandager.
Gleder oss nå til å ta fatt på en ny måned med mye gleding på programmet. Tur,
glede/væresammen samlinger, forming, bibel fortellinger, forsking osv.
BRAVO: Det vil bli bravolek hver dag. To dager i måneden vil vi ha bravodag. Da vil vi
ha bravoskattejakt, bravosangen, bravolotto og fokus på sunn mat

Fagområde

Uke 36

Uke 37

GLEDING

GLEDING

-Natur, miljø og
teknologi
Nærmiljø og
samfunn.
-Kropp, bevegelse mat
og helse.

-Kommunikasjon
språk og tekst
-Etikk, religion og
filosofi

- Etikk, religion og
filosofi.
Kunst kultur og
kreativitet

Kommunikasjon
språk og tekst
Etikk, religion og
filosofi.

Kunst, kultur og kreativitet
-Antall, rom og form

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

4
5
HIPP HURRA FOR
Glede samling:
MANDUS SOM ER 4 Hva er glede.
ÅR
Vi deler i stor og
liten gr.

11

12

Turdag:
Vi går til
speiderhytta.
Vi bruker alle våre
sanser i møte med
naturen.
Har med niste.

Glede samling
Barn i fokus
Stor gruppe:
Mandus
Liten gruppe
Solveig Marie

Uke 38

18

19

BRANNVERNSUKE:

Tur dag: Vi går til
speiderhytta:
Hva skjer i naturen
om høsten.
Synssansen

GLEDING

6
BIBELFORTELLING
DU ER VERDIFULL

GLEDING

7
Væresammen
Samling.
Vi deler i stor og
liten gr.

GLEDING

8
Liten gruppe:
Grunnfargene
Kjenne og føle på maling
Store gruppe:
Bake rundstykker

13
Sprell levende
samling: Bevegelse
til sang og musikk
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14

15

Være sammen
samling
Delt gruppe

Liten gruppe: Hånd og
fotavtrykk
Stor gruppe:
Forske: På fargene
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FORMING:
Vi lager brannbilbilde.

VI HAR TEMA
BRANNVERN HELE
UKA
Uke 39
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FOTOGRAFEN
HINDERLØYPE PÅ KL 9.00.
LØA

27
BIBELFORTELLING
NOAHS ARK

28
BRAVODAG

29
HIPP HURRA NOHA 4 ÅR
OG
MARKUS.D 3 ÅR

MÅL: Barnas selvfølelse skal styrkes gjennom å bli bevisst følelsen av å
glede andre, selv å bli gledet, ha en god venn og inkludere.
TEMA: Vi jobber med gleding, - som er det motsatte av mobbing.
Månedens sanger: Kjenner du Mandus, Når jeg er glad, Løveloven, Høsten
kommer adjø da sommer, Se bladene de faller ned, Bravosangen (a for armer b
for bein), Brannbilsangen
Regler: Epler og pærer, Ormen den lange, 1 2 3 4 5 6 7 reven er en
hønsetyv,

HUSK!!! At klær og sko er merket med barnets
navn. Det må å være ekstra skift i skuffene og
det må være klær tilpasset årstiden.

FOTOGRAFEN:

PERMER: Husk å ta med dere som ikke har gjort

TiRSDAG 26 KL
9.30 Møt før

det enda

9.15

FOTOGRAFEN kommer 26 kl 9.30. Nærmere
informasjon kommer.
Hilsen Anne, Christin, Mary Anne, Mona og Kirsti

