Månedsplan Veslefrikk
september 2019
TEMA: Sosial kompetanse, lek, matematikk og språk
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Mål for måneden: Vi starter med å dele oss i to hver dag, gå
på turer og ha gruppeaktiviteter. Vi arbeider med temaet
vennskap og «kniper» barna i å gjøre gode handlinger mot
andre og hevde seg selv på en positiv måte. Vi har fokus på
lek og voksenrollen og skal etter hvert bli kjent med Tarkus
(trafikk), Henry (førstehjelp) og Bjørnis (brann).
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Vi feirer Fabian 3
år!! Hurra!!

Førskolegruppe
Varmmat: pizza
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Fjelltur!
Bussen går kl
09:00. Vi skal
til Mysusæter.

Førskolegruppe
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Turdag. Husk
matpakke og
drikkeflaske i god
tursekk!
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Førskolegruppe

Turdag. Husk
matpakke og
drikkeflaske i god
tursekk!

Varmmat: lapskaus

Førskolegruppe

Foreldremøte kl 1921

Varmmat: .pasta
med hjemmelagd
tomatsaus og
kjøttdeig
2
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Varmmat: fisk i form

INFO:
-Garderobene blir vasket hver fredag – rydd og ta med klær hjem
Husk parkering på p-plassen alltid mellom kl.8 og 15
 Sjørøverfest 03.09, lov å kle seg ut!
 Fjelltur 16.09. bussen går kl 09:00.
 Foreldremøte 26.09 kl 19:00
 Potetplukking- info kommer
Følg med på hjemmesiden. www.smurfebarn.no og vår facebookside
Tlf kontor: 960 11091
Tlf Tommeliten: 90553694
Tlf Veslefrikk: 95443040
Tlf. Siw 99642973

Uke 40 er det høstferieukehusk å gi beskjed dersom ditt
barn skal ha fri!
Husk matpakke og drikke i god
tursekk mandager!!
Husk ull/fleece, votter og lue!

Hei alle sammen!!
I august har vi stort sett bare vært inne på barnehageområdet. Vi har blitt enda bedre kjent med de som kom over fra
Veslefrikk og de har blitt kjent med hvordan vi har det på Veslefrikk. Det er stas å bli «stor» og gå på stor avdeling, og
de har blitt godt tatt imot 
Ute har det kommet sjørøverskute og småhus, det har vi lekt mye med altså!
Vi har gått småturer og plukket bringebær, det smaker godt på brødskiva! Vi har også plukka rips og solbær, spist mye
og kokka med noe. Og så har vi vært på blåbærtur til Sandbumoen! Vi fant noen bær og så gikk vi tur, det er så fint å
leke seg i skogen der!
I september skal vi dele oss i to grupper hver dag, vi har faste grupper, men ser selvsagt også an hvem som leker med
hverandre den dagen når vi deler. Vi bytter på hvem som er først ute og inne, den ene gruppa går ut ca kl 09:30. Vi har
laget en oversikt i gangen over gruppene og hvem som er ute først den dagen!
Mandager er fast turdag! Det hender vi går et stykke så husk gode sko og turklær! De skal også ha sekk med mat og
drikke som er ferdigpakket fra hjemme. Fint med sekk som sitter godt og har bryst og hoftebelte.
Tirsdager skal vi ha førskolegruppe og varmmat, vi bytter på hvem som er med på å lage maten.
Den 03.09 skal vi ha sjørøverfest og innvie den nye skuta vår! den som vil kler seg ut og så skal vi lage haiburgere til
lunsj. Hiv o hoi!!
16.09 skal vi på fjelltur til Mysuseter! Alle må være i barnehagen i god tid før kl 09:00 for da går bussen!
Vi skal også på potetplukking- informasjon kommer!
Vi er mye ute på Veslefrikk så dere må sende med mye skift-minst tre sett! Dere kan sende med ullklær, votter og lue
fra nå.
Husk alltid på å spørre oss om det er noe dere lurer på, vil snakke om osv! 
Førskolegruppa:
Vi starter førskolegruppa med å ha et høytidelig møte, dette pleier å være stor stas! Da får alle si hva de tenker om
førskolegruppe og hva de har lyst til å gjøre. Så lager vi en stor plakat som vi henger opp. På foreldremøtet blir
førskoleforeldrene delt opp for seg selv hvor vi snakker om overgangsplan og plan for førskolegruppa bl.a. Vi gleder
oss til å ta fatt!
I september starter vi opp med et smitteforebyggende tiltak som går ut på at alle foreldre bruker antibac på
hendene når dere kommer og når dere drar fra barnehagen. (dispenser henger ved utgangsdør). Alle barna skal,
med hjelp fra foreldrene, vaske hendene sine med såpe når de kommer om morgenen! Håper dere hjelper oss med
dette 
Vil ellers minne om viktigheten ved bilder tatt i barnehagen og andre steder. Ingen deling av bilder med barn uten samtykke fra
foreldre, dette gjelder alle sosiale medier (instagram, facebook, snapschat, epost osv) !! se www.datatilsynet.no for info.
Ved fravær, som ikke er varslet innen kl 9.30, er barnehagen pålagt å ringer foresatte for å spørre om barnet kommer. Fint om alle
husker å varsle slik at vi slipper å gå fra barnegruppa for å ringe.
Veileder fra Sel Kommune ligger på hjemmesiden.
Barnehagens satsningsområde er sosial kompetanse. Vi snakker med barna om deres og andres følelser, vi bygger og utvikler
empati! Vi bruker bl.a steg for steg som et hjelpemiddel. Det er veldig viktig at dere som foreldre går foran med et godt eksempel
overfor barna. Snakke med dem om hvordan deres handlinger påvirker andre f.eks « når du sier slik så blir Tom lei seg, det er bedre
om du sier…» Spør oss om det er noe dere lurer på ang. dette!
Lek er et av våre fokusområder og lek er ikke bare lek, den gir glede og er lystbetont. Vi «later som» og lar fantasien ta oss med på
de mest fantastiske reiser. Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen og gjennom leken, utforskning og samtale
om verden og fenomener skaffer de seg kunnskap og innsikt på mange områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt.
Vi har språk og matematikksamlinger og har fokus på dette i det daglige. Når vi for eksempel forteller eventyr bruker vi
matematikk og snakker om preposisjoner, antall, form, farge, størrelse ol. Vi bruker språksprell, benevner og snakker mye sammen
om ting som har skjedd og skal skje.
Tarkus skal vi også bruke i år! Bli kjent med sangene og snakke om trafikk, bilbelte, hjelm osv både i samlinger og når vi skal på

tur. Henry, vår spesialist i førstehjelp skal vi også ha på besøk! Og så blir vi kjent med brannbamsen Bjørnis.
Hilsen fra Berit, Manuel, Ingunn, Ingrid, Anne Marte, Ann Kristin, Kari og Marianne

