
PERIODEPLAN FOR AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER – HEBRON 
 
Håper alle har hatt en fin sommer og er klare for et nytt og spennende barnehageår! 
Velkommen til Sarah 4 år som begynte hos oss 1.august.  
 
Viktig å huske på: 

- Foreldremøte torsdag 26.september 19.00-ca.20, skolestarterforeldre får ekstra 
informasjon ca. 20-20.30 

- Torsdag 24.oktober – Stefanusarrangement klokka 15.30-17.00 
- Klær etter vær. Det er skiftende vær om høsten så vi trenger parkdress, regntøy og 

støvler, t-skjorte + shorts/kjole til varmt vær og fleece eller liknende til kaldere 
dager. 

- Skiftetøy. Vi trenger minst to hele skift i barnas kurver.  
- Skittent/vått tøy. Vi forventer at klær og utstyr som henger utenfor nede og oppe 

blir vurdert av de som henter. Det er ikke godt for barna å ta på seg møkkete og fuktig utstyr.  
 
Turdager denne høsten: Mandag for barn født 2014 og 2015 og fredag for barn født 2016,2017 og 2018. Fint om alle har en 
sekk barna kan bruke på tur. Vi går ca. 9.30 og er tilbake i barnehagen senest 14.00 
 
I løpet av høsten ønsker vi å bli sertifisert som helsefremmende barnehage. Vi har jobbet i to år med kosthold, fysisk og 
psykisk helse og kommer til å fokusere på det videre også. Vi har grønnsaker til alle måltid, varmmat minst to ganger i uka, vi 
går turer hver uke der barna får prøve seg i ulikt terreng og er opptatt av at barna 
får gode sosiale ferdigheter gjennom lek.  
 
HA-MED-DAGER – vi har evaluert HA-MED-UKENE fra i fjor og bestemt oss for å ha 
to dager i stedet for hele uka. Disse dagene kan barna ta med noe hjemmefra. Vi 
har samling der barna kan vise frem tingene sine. 
 
Vi har startet et lite håndvask-prosjekt der vi ser om det blir mer bakterier på brød 
vi har håndtert uten håndvask enn med håndvask og såpe. Vi snakker med barna 
om å vaske hendene grundig, hvorfor vi vasker hender og når vi må vaske 
hendene. 
 
Vi inviterer fjorårets klubb på besøk etter høstferien. 
 
Endringer kan skje. Følg med på tavla ved kjøkkenet! 

  Mål 

UKE 34 
 
19. – 23. 
august 
 
 

TEMA: Hva får vi fra naturen om høsten? 
«Frukt, bær, grønnsaker og korn»  
 
I vår sådde vi frø av gulrøtter, kålrot og poteter i ei kasse ute og nå 
har de vokst ferdig. Vi lager grønnsaksuppe og smaker på 
forskjellige grønnsaker. 

- Nærmiljø og samfunn – bli 
kjent i nærmiljøet ute på tur. 

- Bli kjent med ulike typer bær, 
frukt, grønnsaker og korn. Hva 
de kalles, hvordan de smaker 
og lukter og hva det kan brukes 
til. 

- «Natur, miljø og teknologi» - 
Barna skal få gode opplevelser 
med friluftsliv året rundt 
(Rammeplan) 

UKE 35 
 
26. – 30. 
august 
 

TEMA: Hva får vi fra naturen om høsten? 
«Frukt, bær, grønnsaker og korn»  
 
Vi hører fortellingen om «Den Lille røde høna» og 
baker brød denne uka  



UKE 36 
 
2. – 6. 
september 
 

TEMA: Hva får vi fra naturen om høsten? 
«Frukt, bær, grønnsaker og korn»  
 
Uke 36 er Friluftslivets uke – vi prøver å 
være mye ute og på tur denne uka. 
 
 

- Personalet skal legge til rette 
for mangfoldige 
naturopplevelser og bruke 
naturen som arena for lek, 
undring, utforskning og læring 
(Rammeplan) 

UKE 37 
 
9. – 13. 
september 
 

TEMA: Brannvern 
Hva skal vi gjøre for å unngå brann?  
Hva gjør vi når det brenner? 
Vi blir kjent med Bjørnis - brannbamsen 
 
HA-MED-DAGER – onsdag og torsdag 

- Barna gjøres kjent med hva 

man gjør når en brann oppstår, 

forebygging av brann og 

nødnummer 110. 

 
- HA-MED-DAGER - Barnas 

interesser gjenspeiler innholdet 

i hverdagen 

 
 

 

 

UKE 38 
 
16. – 20. 
september 
 

TEMA: Brannvern 
Hva skal vi gjøre for å unngå brann? 
Hva gjør vi når det brenner? 
Vi blir kjent med Bjørnis - brannbamsen  
 
Vi har brannøvelse og kanskje vi får besøk av en 
brannbil! 

UKE 39 
 
23. – 27. 
september 
 

TEMA: Kardemomme by 
 
Vi leser boka om Kardemomme by og 
finner ut hva barna interesserer seg for i 
boka (barns medvirkning) 
Vi jobber med å lage byen, drar på tur 
med trikken vi har i barnehagen og blir 
kjent med de ulike figurene i byen. 
 
Onsdag 25.september har vi høsttakkesamling   
Torsdag 26.september er det foreldremøte  

- Barna skal få oppleve spenning 
og glede ved høytlesning, 
fortelling, sang og samtale 

- Barna blir kjent med Mamma 
Maggie og får kjennskap til 
ulike levekår (årsplan) 

- Barna medvirker i planlegging 
og gjennomføring av 
Stefanusarrangement (årsplan) 
 

- Barna får tilgang til ting, rom og 
materiale som støtter opp om 
deres lekende og estetiske 
uttrykksformer. Barna får leke 
ut det de interesserer seg for. 
Dette krever et lekent 
personale som er åpne for det 
spontane 

 

UKE 40 
 
30.september 
– 4.oktober 

TEMA: Kardemomme by  
 
Hipp hurra for Sonja Helen som har bursdag 
SKOLENS HØSTFERIE  
Vi ser hva vi finner på. Si ifra hvis barnet ditt skal ha fri. 
 

UKE 41 
 
7. – 11.okt 

TEMA: Kardemomme by 
 
Vi leser boka om Kardemomme by og finner ut hva barna 
interesserer seg for (barns medvirkning)  
Vi jobber med å lage byen, drar på tur med trikken vi har i 
barnehagen og blir kjent med de ulike figurene i byen. 
 
Hipp hurra for Una og Amelia som har bursdag 
 

UKE 42 
 
14. – 18. 
oktober 

TEMA: Kardemomme by og Stefanusbarna 
 
Vi leser boka om Kardemomme by og finner ut hva barna 
interesserer seg for (barns medvirkning)  



 

 

Vi jobber med å lage byen, drar på tur med trikken vi har i 
barnehagen og blir kjent med de ulike figurene i byen. 
 
HA-MED-DAGER- onsdag og torsdag 

 

UKE 43 
 
21.- 25. 
oktober 

TEMA: Kardemomme by og Stefanusbarna 
 
Vi leser boka om Kardemomme by og finner ut hva barna 
interesserer seg for (barns medvirkning) 
Vi jobber med å lage byen, drar på tur med trikken vi har i 
barnehagen og blir kjent med de ulike figurene i byen. 
 
Hipp hurra for Leon og Melissa som har bursdag.  
 
Torsdag 24.oktober inviterer vi til Stefanusarrangement. Vi opptrer 
klokka 15.30 og selger noe. Inntektene går til Stefanusbarna.  
Husk kontanter! Arrangementet er for hele familien. 

UKE 44 
 
28.oktober- 
1.november 

TEMA: Kardemomme by 
 
Vi leser boka om Kardemomme by og finner ut hva barna 
interesserer seg for (barns medvirkning)  
Vi jobber med å lage byen, drar på tur med 
trikken vi har i barnehagen og blir kjent 
med de ulike figurene i byen.  
 
Vi har Kardemomme by - fest. Vi kler oss ut 
som noen fra Kardemomme by. Vi lager 
noe til kostyme i barnehagen. Mer 
informasjon kommer. 


