Månedsplan September
2021

Mål for måneden: Høsten, vi ser på farger og
forandringer i skogen, bærplukking. Vi har vennskap
som tema, snakker om hvordan vi skal være overfor
hverandre og hvordan vi kan være en god venn. Vi
bruker måneden til ulike formingsoppgaver, teknikker
og materialer. Førskolegruppa begynner med
førskolegruppe!

Veslefrikk
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fjelltur til mysuseter.
Bussen går kl 09.00,
retur kl 13.00.
9
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Varmmat
grupper
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Varmmat
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Feire Tobias 4 år!
Grupper
førskolegruppe
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Grupper
førskolegrupper
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utedag

1
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INFO:
Husk å skrive navn og tlf nr i garderoba . gjelder ikke foreldre.
-barna skal være smurt med solkrem før de kommer i barnehagen, vi smører uttover dagen! Barna må ha egen solkrem i
barnehagen!
-fjelltur 2/9 bussen går fra bhg 09.00, retur 13.00. De som vil ha med sete/pute til sine barn tar med det og merk med
navn!husk goe sko, nok mat og drikke samt klær etter været!
-fotografering 23/09 kl 09.00
- det vil fra september bli kostpenger i bhg. Dette inkuderer melk, frukt, 1 smøre måltid HVER DAG og varmmat
torsdager det må tas med frokost fr HJEMME for de som ikke spiser hjemme og det må tas med mat til 1.måltid fra
hjemme hver dag

Skjer det endringer vil Siw alltid informere om dette!
Åpningstidene er pr dags dato 7.00-16.30,dersom det blir endringer vil Siw informere om dette. Fra 31.05.21 er vi
tilbake på grønt nivå– vi blir ute fra morgenen av fremover, vi må alle fortsatt ha med egen med mat og drikke til alle
måltidene. I den forbindelse er det da bl.a. viktig at all mat er ferdig påsmurt og klar til å spises, dette gjelder også
eventuell frukt som sendes med. Om barna ønsker å ha med yoghurt er det lurt at den er på pose med skrukork evnt
sende med skje. Drikkeflaskene må være lette å åpne og lukke for barna, vi hjelper selvsagt til der det trengs. Husk nok
mat til 2 måltider
Alle som kommer etter 8.30 skal ha spist frokost hjemme.
Kommer dere etter 9.30 vil vi ha beskjed.
I disse tider er også terskelen for å sende barna hjem lavere enn ellers, dette betyr at dere som foreldre må være lette å
få tak i på mobilen.

Tlf kontor: 960 11091 Tlf Tommeliten: 90553694 Tlf Veslefrikk: 95443040 Tlf. Siw 99642973

Vi er stort sett ute hele dagen, barna trenger derfor ulike skifteklær, parkdress/jakke/bukse, sokker, truser, tynn ull,
håndkle til bading,solkrem, sandaler, joggesko/goretex sko. Støvler og regntøy. Klær til all slags vær

Vi arbeider etter Rammeplanens fagområder og disse går litt i hverandre. Når vi f.eks bruker sanger med
bevegelse så er vi innom flere fagområder. Med utgangspunkt i fagområdene er dette hva vi har holdt på
med i juni:
1) Kommunikasjon, språk og tekst: vi har hatt felles samlinger, øvd på å sette ord på følelser, ta ordet og
mestringsfølelse.
2) Kropp, bevegelse, mat og helse: i juli/august har vi vært ute hele dager, har vært heldige med fint vær og
hatt masse utetid. Vi har syklet, dansa, huska, balansert, vært på tur og vært i bevegelse hele dagen. Vi har
plukka bær og høstet av grønnsakshagen vår.
3) Kunst, kultur og kreativitet: vi har hatt malesaker og tegnesaker fremme. Barna har tilgang på ulike
materialer og formingsaktiviteter.
4) Natur, miljø og teknologi: vi har studert grønnsakshagen vår veldig den siste tiden, barna har fått være
med på hele prosessen og det har vært super spennende nå spirer det og gror og vi kan endelig begynne å
smake på det vi har dyrka!
5) Antall, rom og form: spille spill, sanger og sangleker, samlinger om ukedager
og årstid.
Eventyr,
Vi ønsker
å være
mye på språklek
og mattesamlinger.
tur, så husk klær etter vær
6) Etikk, religion og filosofi: vi øver på å snakke positivt om hverandre, væreog
høflige
og takke/spørre
nok skift
kan være pent.
Øver på å sette egne grenser, konfliktløsning Rom for undring og filosofi . Kroppsspråk
og følelser har vi
kalde dager fremover!
Ull,lue og votter er lurt;)
også vært innom.
7) Nærmiljø og samfunn: vi har fokus på vennskap, handlinger og valg. Felleskap i barnehagen, at alle skal
bli sett og hørt. Samtaler rundt tema og ting som opptar barna.

OBS! info fjelltur: se på værmelding, klær barnet etter vær, husk gode sko, gjerne gortex(ikke
støvler/cherrox) og god tur sekk og sitteunderlag.! Nok mat og drikke er også viktig, det er lov med noe
ekstra godt på tur denne dagen eks, sjokolade/kjeks de som vil at barna skal sitte på pute/seter, tar med
dette. Husk og merke godt med navn! Bussen reiser fra barnehagen kl 09.00. barna må derfor være på plass
og klare til å reise før 09. vi er til bake i barnehagen ca 13.30. gleder oss til tur

Førskolegruppa: vi begynner med førskolegruppe
nå i september. Da kommer vi til å lage en liste
over hva vi vil jobbe med dette året. Vi skal ha
faste grupper på mandager og torsdager, samt at vi
av og til tar aktiviteter andre dager også vi gleder
oss!! vi vil være mye ut og på tur og utforske i
nærområdet vårt! Vi kommer til å jobbe med
vennskap, blyantgrep, selvstendighet, ulike
aktiviteter.
Gleder oss til førskolegruppe med denne supre
gjengen!
Hilsen Ingunn og kari.

Hei hei! Generell info: vi begynner med
varmmat igjen fra september, torsdager. Det
blir også kostpenger igjen fra september, vi får
1 smøremåltid, melk og frukt hver dag i bhg.
Det må i tillegg være med et måltid fra hjemme
til ettermiddagen. Samt frokost fra hjemme om
dere ikke spiser før bhg. Vi begynner med
turdager igjen gleder oss til fine høstdager på
tur. Grupper starter vi også med igjen nå!
Hilsen fra oss på Veslefrikk.

