BRANNVERNSUKER
I uke 37, 38 og 39 skal vi ha brann og brannvern som tema i barnehagen.
Vi kommer til å forberede barna på brannøvelse. Det er viktig at vi i barnehagen er forberedt
på en eventuell brannalarm. Vi vil lytte til brannklokkene, kjenne igjen lyden.
Vi vil trene på hva voksne og barn skal gjøre når alarmen går. Stille opp og ut til fast
møteplass.
I anledning den landsomfattende Brannvernuka i uke 38 vil barnehagen gjennomføre flere
brannøvelser. Her vil vi minne om at barna må ha innesko.
Brannøvelse og brannfare kan være et litt skummelt tema. Derfor tar vi i barnehagen oss god
tid til å snakke med barna om det som skal skje, og vi øver jevnlig slik at alle skal føle seg
trygge.
Det er viktig å snakke med barna og svare saklig på de spørsmålene de måtte ha.
Vi oppfordrer dere til å snakke om brannsikkerhet med barna også i hjemmet. Temaene
nedenfor vil dekke det viktigste.
Følgende temaer vil bli gjennomgått
- Røykvarsleren, hva den gjør og hvorfor?
- Gå bort fra røyken
- Barn som gjemmer seg
- Brannøvelse
- Nødnummer: en, en, null (1-1-0)
- Pass på levende lys
- Komfyren kan være farlig
- Løse lamper
- Bål i skog og mark
- Brannskader

Materiell som vil brukes:
- Et tilpasset brannverns opplegg fra brannvernforeningen; Bjørnis.
-med illustrerte plansjer, Bamsen Bjørnis, samtaleemner, leker, oppdagelsesferder.
- Vi håper å få besøk av Brannbilen.
- Brannøvelser
På nettsiden https://brannbamsen.no/foreldre kan dere gå inn å se og lære litt mer.
Dere vil finne gode råd og tips og en filmsnutter som viser hvordan man kan ha en
brannøvelse hjemme

Turdag på onsdager.
Når vi går på tur i september så ber vi dere om å ha med matpakke og drikkeflaske i en liten
sekk som barna kan bære med seg. Det er stas for barna Vi ser at dere gjør det litt ekstra
spesielt, ofte med termos og lignende, for barna deres denne dagen
Vi har allerede vært på festningen to ganger, og den nye lekeplassen ved kroa falt i smak.
Ca en gang pr måned kommer vi til å være i barnehagen, og da går vi tur til grillhytta vår.
Dette får dere beskjed om, og skal vi grille/lage suppe eller annen mat på bålet gir vi beskjed
om dette. Vi går nå inn i en ny årstid, og vi kommer til å se på det som skjer i naturen om
høsten.

Musikk.
Når det gjelder musikk så har vi nå i august hatt musikksamlinger hvor vi har sunget, spilt på
rytmeinstrumenter og snakket om, og hørt på sanger fra Astrid Lindgren. Vi har en gruppe
som er superinteressert i sang og musikk. De synger, danser og leker til musikken, og
samlingene skaper et godt fellesskap i gruppa. Barna har valgt seg instrumenter ettersom de
blir sunget fram, legger de pent under benken når de er ferdige med å spille og tar de fram når
de får beskjed om det.
I september fortsetter vi der, men vi skal også begynne med litt rytmelære og gå litt inn på
Saint-Saëns og dyrenes karneval.

Ukes Oversikt for uke 37 - 40
Nå går vi inn i brannvernukene våre som vi har fast hvert år. Ukene vil bære preg av tema
brannvern.
Vi minner om dugnad mandag 17. og tirsdag 18. september
I uke 37 får vi studenter på huset, velkommen til Maria og Rikke fra
Barnehagelærerutdanningen, 1. trinn, de skal være her i uke 37, 38 og 39.De har tilhold på
Kosekorken.
I uke 38 får Lekestua Lise i praksis mandag og tirsdager i 4-10 uker fremover. Hun kommer
fra voksenopplæringen og vi ønsker henne velkommen.

22. september har Leah bursdag og blir 4 år. Hurra!

Uke 37
Mandag 10.
Tirsdag 11.
Brannvernsamling Brannvernsamling
Høre på
Tema samling:
brannklokker i
Blir kjent med
ute leken
Bamsen Bjørnis
Avdelingsmøte
Kl.09.30-10.30
Øve på
oppstilling til
brannøvelse.

Øve på
oppstilling
Suppedag

Uke 38
Mandag 17.
Brannvern
samling

Øve på
oppstilling

Husk dugnad
Kl. 17.00-19.00

Uke 39
Mandag 24

Vi feirer
Leah 4 år!

Onsdag 12.
Musikk.
Tur til skogen
vår.
Husk
matpakke,
drikke og
sekk.

Bamseklubb
Språksprell
Klubb

Fredag 14.
I dag lager vi mat
sammen.
Vi vasker og dekker
bordene. På kjøkken
hjelper vi hverandre
med å vaske og
skjære grønnsakene.

Øve på
oppstilling

Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Brannvernsamling Musikk.
Vi går tur til
Suppedag
Eskeviken.
Husk matpakke,
drikkeflaske og
Øve på
sekk!
oppstilling
Husk dugnad
Kl. 17.00-19.00
Avdelingsmøte
kl.09.30-10.30

Tirsdag 25
Avdelingsmøte
Kl.09.30-10.30

Torsdag 13.
-Hører på
brannklokkene
mens vi sitter
ute på gresset

Onsdag 26
Musikk
Vi lager suppe
på bål.

Suppedag

Torsdag 20.
-Brannøvelse
Vi sitter i
samling.
Brannklokkene
går og vi stiller
opp i
garderoben og
går ut til
møteplassene.
-Voksne skal
gjøre sine
oppgaver.
Baking

Fredag 21.
-Siste brannøvelse,
vi hører klokkene,
finner plassen vår i
garderoben og går
rolig ut til
møteplassene våre.
-Voksne skal gjøre
sine oppgaver.

Torsdag 27
Siste dag med
brannvern
samlinger.
Klubb
Språksprell
Bamseklubb

Fredag 28
Matdag

Matdag

Småsteg

Baking
Uke 40, skolens høstferie, gi beskjed dersom barnet ditt tar fri
Mandag 1
Småsteg

Tirsdag 2
Lekegrupper
Suppedag

Onsdag 3
Tur til
lekeplassen i
parken.
Husk matpakke,
drikke og sekk.

Torsdag 4
Kristensamling
Lekegrupper
Baking

Fredag 5
Matdag

