
September  

I august har vi hatt hovedfokus på å bli kjent med hverandre. Noen nye 

ansikter på avdelingen, noen kjente, og mye nytt å forholde seg til for 

noen. De eldste er kjempegode på å vise både omsorg og hjelpsomhet 

spesielt overfor de som er yngre enn seg og nye på avdelingen – og for hverandre. «Eg kan 

godt hjelpa deg!» er noe vi hører ofte, både på avdelingen og i garderoben. Vise hvor 

matboksen skal legges etter frokost, hjelpe å ta på selen på regntøyet eller invitere inn i lek. 

En god gjeng! Vi vil ha ekstra fokus på karakteregenskapene omsorg og hjelpsomhet også i 

den kommende måneden. 

 

September: Nå i september starter vanlig ukesrytme opp. Det ser slik ut:  

Mandag: Utedag og møter for de voksne. Når Øyenstikkeren er på møte, er det 

Vepsebolet som passer våre. Og omvendt når Vepsebolet har møte. Vi er som regel mye ute 

denne dagen, så det er viktig med nok skiftetøy i kassen. 

Tirsdag: Aldersgrupper. Nå i september er det kun Kongeklubben som starter opp, 

Meitemark og skrukketroll starter i oktober. I år er det Marianne og Karin som skal være 

med Kongeklubben (sammen med Hanne på Vepsebolet). Dere kongeklubbforeldre vil snart 

motta et eget skriv med mer info om Kongeklubben. Første samling er 17. september.  

Resten av gruppa har lek og andre aktiviteter på avdelingen sammen med Silje og Monica. 

Onsdag: Smågrupper. I september har vi forberedelser til FN-dagen, lekegrupper og 

smartgruppe. 

Torsdag: Turdag. Barna må ha med egen matpakke til lunsj, samt drikkeflaske med 

vann og sekk.  

Fredag: Lekedag. Barna kan ha med leke inn på avdelingen. Vi ønsker ikke leker med 

høy lyd eller våpen. 

Ellers skal vi leke, plaske, synge, telle, flire, rime, perle, klippe, male, høre eventyr, lese, og 

gjøre nye oppdagelser sammen. Og så er det årets eventyrsti, da, men den kommer det mer 

info om senere.  



Klær: September er en finurlig måned som kan bety både t-skjortevarmt og ullkaldt. Det er 

DITT ansvar at barnet har klær som trengs for en dag i barnehagen. Skiftetøy, varme klær, og 

regnvotter er noe som gjør at barnet har en god dag i barnehagen, selv på regntunge og 

forblåste dager. Sørg for at dress og regntøy har strikk til å trekke over sko, og at støvlene 

passer etter sommerferien.  

Merk klærne med navn, og spør gjerne om å låne tekstiltusj på avdelingen. 

 

Bursdager: Hipp hipp hurra for Hedda (4 år), Johannes (4 år) og Josefine (3 år).  

 

Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent! 

Monica, Silje, Jill, Marianne og Karin 

 

     


