
Periodeplan Lekestua August. 
 

Velkommen tilbake! Nå har vi lagt planer, vasket og ryddet og er klar for et nytt barnehageår.  

Vi kommer til å feire 3 bursdager i august! 

 Hurra for 

Julianna som blir 4 år! 

Edvard som blir 5 år! 

Caroline som blir 5 år!   

I august er det nok en god del barn som fortsatt er på ferie, og derfor har vi litt løse planer.  Vi bruker tiden 
til a bli kjent med nye og gamle barn. Vi bruker tiden godt til lek og koser oss i barnehagen.  De nye barna 
som går over fra Kosekroken er: Julianna, Lucas, Oda, Luliana, Viktor, Selma og Anna Synnøve! Disse barna 
har hver en primærkontakt på Lekestua for å bli godt tatt imot. 
 
Vi ønsker dere alle sammen velkommen til Lekestua!   
For dere som er nye på Lekestua så er telefonnummeret til avdelingen 452 90 735 
 
Vi som jobber her på avdelingen er  
Heidi (ped. leder 80 %, alle dager untatt onsdag) 
Mette (ped. leder 20 % onsdag) 
Ulf (Barnehagelærer 40% mandag og tirsdag) 
Christine (80 % barne- og ungdomsarbeider, alle dager unntatt mandag) 
Mona (Barnehagemedarbeider 20% mandag) 
Maria (Barnehagemedarbeider 100%) 
 
En hovedoversikt over innholdet de ulike dagene.   

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Klubb med 
skolestartere 
Trafikkopplæring 
med Tarkus 
Småsteg 
Fysisk aktivitet 

Møtedag 
Suppedag 
Forming 
Sløyd  
Fysisk aktivitet 

Musikk 
og drama 
Turdag eller 
utedag 
Fysisk aktivitet 

Kristensamling 
Brødbaking 
Sangsamling 
Fysisk aktivitet 

Matdag 
 Språksprell 
Sangsamling 
Fysisk aktivitet 

 
På Lekestua blir frokost servert kl. 09.00 hver dag.  
Klubben starter opp 2.september. Det er Siselina, Ida, Andrea, Rawan, Edvard, Caroline og Leah som nå er i 
klubben og er våre skolestartere. Jippi!!! 
Språksprell starter opp 6.september Det er: James, Rajishon, Amy, Emily, Oskar, Julianna, Lucas, Oda, 
Luliana, Viktor, Selma og Anna Synnøve. Språksprell barna vil bli delt opp i to smågrupper. 
Turdager; På tur går vi når vi har innarbeidet gode turregler og vi merker at barna og voksner er trygge på 
reglene. På onsdager har barna med seg en ryggsekk, drikkeflaske og en matpakke. 
 
Kristensamlinger i uke35 starter opp med bibelhistorier Skapelsen og Noahs ark.  
Vi oppmuntrer barna til aktiv deltakelse, og å komme med tanker og innspill knyttet til hver historie. 
I SMÅSTEG ønsker vi hverandre velkommen. Å ønske hverandre velkommen er en ferdighet som skaper en 
følelse av samhørighet og trivsel. Det hjelper nye barn å føle seg trygge og at de får hører til i gruppen.  
 
I år velger vi ikke å ha noen spesiell ”ha med dag”, men må barna ha med seg noe for å føle seg trygge, så 
kan de ha med en leke. Vi ønsker ikke leker med lyd og krigsleker. Det som er med i barnehagen kan 
dessverre ikke barnehagen ta ansvar for.. 
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Mandag 5. Tirsdag 6. Onsdag 7. Torsdag 8. Fredag 9. 

Planleggings-
dag 

Planleggings-
dag 

Planleggings-
dag 
 

Velkommen 
tilbake! 
Hurra for 
Julianna 4 år! 

Vi leker og blir 
kjent med 
hverandre. 
Sangsamling 
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Mandag 12. Tirsdag 13. Onsdag 14. Torsdag 15. Fredag 16. 

Småsteg: 
Snegler 
ønsker alle 
velkommen 
 

Inne og 
uteleker 
Stiv heks 
Hvem er redd 
for reven 
Haien kommer 
Gjemsel 

Musikksamling. 
Utedag  
 

Bakedag 
Sangsamling: 
God morgen 
sukker topp 
Rocken roll 
Når går vi i 
gang 
 

Sangsamling 
 
Vi lager en 
bursdagskalender 
hvor alle er med 
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Mandag 19. Tirsdag 20. Onsdag 21. Torsdag 22. Fredag 23. 

Trafikkopplæring 
med  Tarkus 
 

Inne og  
uteleker 
 
 

Musikksamling 
Utedag 

Hurra for 
Edvard 5 år! 

Matdag 
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Mandag 26. Tirsdag 27. Onsdag 28. Torsdag 29. Fredag 30. 

Vi forbereder 
oss sammen 
med Tarkus 
til den første 
turdagen etter 
ferien 
 

Regelleker 
 
Suppedag 

Musikksamling 
Hurra for 
Caroline 5 år! 
 
 

Sangsamling 
 

Sangsamling 
Matdag 
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Mandag 2. Tirsdag 3. Onsdag 4. Torsdag 5. Fredag 6. 

Bakedag 
 
Klubb 
 
 

Lekestua har 
møte fra 09.30-
10.30 
 
Suppedag 

Musikksamling 
 
Turdag 
 
 

Bakedag 
 
Kristensamling 
 

Matdag 
Språksprell 
 
 
 

 

Det er viktig at dere navner klær, sko og leker som barna har i barnehagen! 

Lurer dere på noe, bare spør. 

Hilsen alle oss på Lekestua.  


