Månedsplan Skogstua Barnehage September 2020
UKE

36

37

38

39

40

TEMA

Mandag

Frukt og grønt /
vennskap, kropp og sanser

Frukt og grønt /
vennskap, kropp og sanser

Frukt og grønt /
vennskap, kropp og sanser

Frukt og grønt /
vennskap, kropp og sanser

Frukt og grønt /
vennskap, kropp og sanser

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

2

3

4

Potetplukking

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Drama, lek og rytme
7

8

9

10

11

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

14

15

16

17

18

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Varm mat

Samlingsstund med
tema

Drama, lek og rytme

21

22

23

24

25

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Ella 1 år

Varm mat

Drama, lek og rytme

Maling, tur eller
uteaktiviteter

Samlingsstund med
tema
28

29

30

Varm mat

Tur i nærmiljøet

Varm mat

Samlingsstund med
tema

*Åpningstider uke 36: 08.00 – 16.30, fra og med uke 37: 07.30 – 16.30

Drama, lek og rytme

September i Skogstua
Hei.
Vi har hatt en fin oppstart på Skogstua, fire herlige jenter som ser ut til å trives godt med hverandre og
barnehagen sin
. På grunn av Covid-19 situasjonen og ganske høy smitteforekomst i kommunen ved
oppstart har vi fortsatt med noe redusert åpningstid etter avtale med foreldre. Vi forholder oss
som resten av kommunens barnehager til gult farenivå når det gjelder avstand, hygiene og
renhold. Nå ser det heldigvis ut til at Trondheim har synkende smittetrend med få nye tilfeller,
vi krysser fingre og tær for at det fortsetter slik. Inntil videre holder vi oss likevel til gult
farenivå for ekstra trygghet, men åpningstider blir tilbake til normalen nå; uke 36 med
åpningstid 08.00-16.30 og deretter full åpningstid 07.30-16.30. Vi oppfordrer alle til å utvise
forsiktighet og følge nøye med på ungenes allmenntilstand og evt. sykdomstegn før de sendes i barnehagen.
Årets tilvenning har gått veldig fint og vi har allerede vært mye ute på tur. Det har blitt mange skogsturer
med andemating og leting etter ekornet, bærplukking og litt gatevandring for å bli kjent i nabolaget.
Det har også blitt en gjenvinningstur til Spar med bokser og glass. Nå gleder vi oss veldig til å plukke
poteter i Ella sin åker tirsdag 1. september. Det blir ingen bytur denne måneden, men vi har heldigvis
mange spennende områder i nærmiljøet å oppdage. Vi skal ta med håver til Lianvannet og utforske
livet der og satser på fine turer i skogen med gulvogna og et besøk på Liantoppen til hester og sauer
før de tas inn før vinteren. Ballplassen på Myra er også et fint turmål, samt lekeplassen på Kyvannet. Dette
blir litt lengre turer der vi må ta med mat og vurdere om det er mange andre barn der samtidig.
Alle har blitt godt kjent med uteområdet i barnehagen også, vi er generelt mye ute på Skogstua
og i disse tider er nok det ekstra lurt. Ungene trives i sandkassa, i dissa og med store kjøretøy
på platten. Vi har insektstudier av humler, biller, edderkopper, mark og flotte øyenstikkere som
er innom. Vi har også funnet digre, spennende maurtuer på tur og skal følge litt med på
aktivitetsnivået der utover høsten. Vi er innom naboens hønsegård flere ganger i uka for å «prate» med
gjengen der.
Vi har jobbet litt med både bondegårdsdyr og skogens dyr, i tillegg til tilvenning og bli kjent. Vi benytter oss
mye av sang, dans og rytme som virkemiddel og synger og danser både ute, inne og på tur. Vi har prøvd oss
på orkester og maling også, stas begge deler! Vi har plukket bær og stekt pannekaker og det
går ned litt rips i løpet av dagen. Nå i september blir det fokus på grønnsaker. Vi skal lage
suppe/lapskaus, være med på potetplukking og lage bilder med grønnsak/potettrykk.
Fagområde for september er «Kropp, bevegelse, mat og helse» og tema «Grønnsaker, frukt
og bær/Vennskap, kropp og sanser». Vi håper vi kan blir litt bedre kjent med den flotte
nabohanen også, og at ekornet vårt snart kommer tilbake. Det er mange ekorn ved
Lianvannet nå, men vår helt spesielle venn har ikke vært å se på en stund.
Vi legger jevnlig ut bilder på Facebook av barnehagehverdagen, nå starter vi opp med dagsreferat da
foreldre igjen er i gangen ved levering/henting. Angående personalsituasjonen så jobber Rebecca og Ann
Elisabeth full stilling og Isabell er her tirsdager og fredager. Rebecca har skoleuke i uke 37, da går Isabell
hennes vakter.
Tusen takk for et trivelig foreldremøte
. Referat er sendt på epost. Foreldre samtaler legges til
oktober/november da vi har litt bedre forutsetninger for å vurdere utvikling og trivsel hos barna. Nå har det
blitt litt høstlig ute så husk ull, støvler, dress og regntøy fremover.
Med ønske om en frisk og sommerlig september fra oss på Skogstua

