Periodeplan september og oktober.
Fokus
Uke 36

«Leke sammen»
Og fellesskap

Fra
mandag 31.08
Til
fredag 04.09

Tiltak / aktiviteter
Mandag : Hurra !! Vi gratulerer og feirer
Isak.
Og markerer avslutning for vår gode venn
Mathea.
Tirsdag. Bibelfortelling. Jesus og barna
Torsdag: Tur i skogen / nærområdet.
Fredag: Skoleklubben samles.
«Personalet skal sørge for at alle barn
opplever trygghet, tilhørighet og trivsel» r.pl.

Uke 37
Fra
mandag 07.09
Til
Fredag 11.09

Det er «Friluftslivets
uke»
Vi setter fokus på varierte
aktiviteter vi kan gjøre ute
på lekeplassen og i
skogen.

Vi går til forskjellige plasser i skogen, leker
og har fysiske aktiviteter som gir glede og
mestring.
 Hinderløyper
 Naturkunst
Fredag: Hurra!! Vi gratulerer og
feirer Olander.
«personalet skal bidra til at barna får gode
opplevelser med friluftsliv året rundt» r.pl.

Uke 38
Og uke 39
Fra
Mandag 14.09
Til
Fredag 25.09

Brannvernuker.
Vi setter fokus på hva vi skal
gjøre hvis det blir brann.
Vi lærer en plan om hva vi må
gjøre hvis vi er inne og hva vi
må gjøre hvis vi er ute.
Snakker også om huset
hjemme.

NB!
Mandag 14.09
Fotografering med fotograf Grinna.
Det tas gruppebilde og blir mulighet for
enkeltbilder.
Tirsdag / onsdag: Bibelfortelling
Gud skapte jorda
Torsdag: Skogtur
Fredag 18.09 : Hurra !!
Vi gratulerer og feirer Felix
Brannøvelser der vi setter i gang alarmen og
øver på det vi har lært.

Uke 40
og uke 41
Fra
Mandag 28.09
Til
fredag 09.10

I forbindelse med
verdensdagen for psykisk helse
setter vi fokus på
følelser disse ukene:
Glad, lei seg / trist
redd og sint.

Vi forteller om Musa Marius
og prater om hvordan det er når han er glad,
lei seg, redd osv.

«Barna skal få støtte i å mestre
motgang, håndtere
utfordringer og bli kjent med
egne og andres følelser»
r. pl.

Tirsdag / onsdag Bibelfortelling om Sakkeus
som ikke fikk være med …
Torsdag: skogtur

Leser om Piggsvin og Kanin når de er glade
og når de er lei seg eller sinte.

Uke 42
og uke 43
Fra
Mandag 12.10
Til
Fredag 23.10

Leke sammen
Kan jeg bli med ?
Ja, du kan godt bli med…

Mandag 12.10: Hurra !!
Vi gratulerer og feirer Mari
Tirsdag:/ Onsdag:
Bibelfortelling.
Torsdag: Skogtur

Et lite tilbakeblikk og litt om planer videre.
Det nye barnehageåret er godt i gang. Dag for dag har de nye barna blitt trygge og tillitsfulle. Det er godt å
merke at de stoler på oss som er deres «nye» omsorgspersoner. De viser oss begeistret ting de har funnet
eller en ny ferdighet de har lært. « Se på meg» « Se, jeg klarer». De ber om hjelp når de trenger det og søker
trøst hos oss hvis de har blitt lei seg.
Det er mye glad og fantasifull lek blant barna - både de som har gått lenge på Ekornstubben og de nye.
Samling. Rundt kl 09.30 har vi ofte en samlingsstund. Det liker barna godt. De kommer springende og setter
seg forventningsfulle ned. Noen ganger bare synger vi litt og har rim / regler. Andre ganger blir det en liten
fortelling også. Et par ganger har vi fortalt om bonden som tresker kornet sitt. Da har vi sittet rundt
sandkassekanten og sett skurtreskeren som skjærer kornet og traktoren med henger som kjører kornet til
mølla. Det er det mange som liker. Det er også moro å merke barnas gled over å synge sammen. En sang de
ofte vil synge nå er: «Jorden vi bor på» Da er gjerne noen av de «gamle barna» ivrige forsangere.
Lunsj. Barna blir tidlig sultne så vi spiser gjerne lunsj ca kl 10.45. Matlysten er stor hos de fleste. Til
brødmat har vi vanligvis skinkeost, fisk, kaviar, salami / skinke og leverpostei. I tillegg varierer vi med ulike
oster: brunost, gulost og nøkkelost. Iblant har vi egg, fiskepudding, falukorv eller servelat. Vi avslutter ofte
med oppskårne grønnsaker som agurk, paprika eller gulrot. I blant har vi hatt enkel varm lunsj som
fiskekaker eller kjøttkaker med pasta, fiskepinner i lompe eller ostesmørbrød. Noen fredager er det
vaffelkos.
Bursdager. Når bursdager skal markeres får bursdagsbarnet velge seg en fin krone og en fin kappe fra kista.
Så får han /hun sitte på stas på «gullstolen» mens vi synger, lager raketter og gratulerer. Så blir det servert
frossen smoothie. Det blir nesten som en is og er veldig populært.
Grupper. Framover vil vi dele oss mer og mer i to hovedgrupper . Da kan vi være fordelt på ulike steder og
holde på med litt ulike ting. Gruppene er satt sammen dels ut i fra alder og dels utifra vennskap og
interesser.
-

Andreas, Johan, Lilly, Lars, Eva, Mari, Olav Aa, Ludvik og Olander.

-

Sofie, Fredrik, Gabriel, Sofie Alette, Noah, Emilie, Olav H, Oskar, Felix, Mathea, Leander og Isak.

Skoleklubben består i år av Sofie, Fredrik, Gabriel, Sofie Alette og Noah. De skal få sine egne aktiviteter
En – to ganger i uka.
Turdager. Nå i starten, er torsdag fast skogturdag, så blir det flere turdager etterhvert.
Foreldremøte: vi foreslår følgende dag og tid til foreldremøte: onsdag 23.09 kl 17.30. Er det ok ?
Antageligvis ute ! ? pga Corona. Mer info kommer.
Hilsen personalet.

