
MÅNEDSPLAN FOR SEPTEMBER 2016: KVITEBJØRN   
(Med forbehold om endringer!!) 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
  36. 
   5/9- 
   9/9 
 

*Samling 
 
 
 

Utegruppe: 
Sol (2012/13) 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Skolegruppe 
 

* Språkgruppe Utegruppe: 
Måne (2011) 
-Besøke Mølla 
Innegruppe: 
Sol (2012/13) 
-Språkgrupper  

*Samling 
*Vi lager noe av 
kornet vi får fra 
mølla. 

  37. 
  12/9- 
  16/9 
 

*Samling 
 
 
 
 
 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Sol (2012/13) 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Skolegruppe 
 
 

* Språkgruppe 
 
 

 
 

 
FELLES 
PLANLEGGINGS 
DAG. 
BHG.ER STENGT 

*Samling 
 
 
 
 
 
 

   38. 
  19/9- 
  23/9 
 

*Samling 
 
 

*Språkgrupper 
*Skolegruppe 
 
*Besøk av 1. 
klasse fra 
Kl. 12.10-14.30 

* Språkgrupper 
 
 
    
 
 
   

Utegruppe: 
Måne (2011) 
-Fjelltur 
Innegruppe: 
Sol (2012/13) 
-Språkgruppe 

*Samling 
*Forming 

   39. 
  26/9- 
  30/9 

*Samling 
 
 
 
 
 
Brannvernuke-- 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Sol (2012/13) 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
 
------ 

* Språkgrupper 

 
 
 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Måne (2011) 
Innegruppe: 
Sol (2012/13) 
 
 

*Samling 
*Skolegruppa 
skal besøke 
brannstasjon i 
Prestfoss. Kl. 
9.00-10.30 
Dra kl. 8.15 

Merknader: 
 Tema i september:  Høst/uteliv ,Språkgrupper: begrepslæring + Brannvernuke. 
 Tirsdager og Torsdager kl. 09.30: Vi deler barna i grupper, 2011 i en gruppe, de 

heter Måne og har utegruppe på torsdager og 2012 & 2013 i den andre gruppa 
de heter Sol og har utegruppe på tirsdager. Utegruppa er i gapahuken eller på 
tur i nærmiljø og innegruppa har leikegrupper og språkgruppe + 
skoleforberedende aktiviteter (Måne).  

 HUSK! Planleggingsdag torsdag 15. september; Barnehagen er stengt. 
 Det er lov å ha med seg leiker i barnehagen. 
 Foreldrerådsmøte og foreldremøte blir onsdag 21. september, innkalling 

kommer.  
 Dato for å ta med skolegruppa på fjelltur til Haglebu er Torsdag 22. september, 

mer info. kommer.( Med værforbehold.)      
 
 

Lise Juvet 25.08.15 



 

 

EVALUERING AV AUGUST 
 
Da er det nye barnehageåret i gang . En ny gutt; Joakim har begynt på Kvitebjørn. 
Det har vært en rolig og fin start med tilvenning for både nye og «gamle» barn og 
voksne. Vi har hatt sangstunder, vært mye ute, vært på blåbærtur og kosa oss med 
pannekaker med deilig nyrørt blåbærsyltetøy på.  Ellers har frileiken vært i fokus og 
barna har fått tid og ro til å leike. Dessverre, så har Maximilian slutta i barnehagen vår. 
Vi hadde avslutning for han med å gi han tegninger. Vi spiste ostesmørbrød og kosa 
oss med kaker som Maximilian hadde med seg. Ellers så blir månedsplan til dere 
foreldre litt endra, fordi vi ønsker å gi dere litt mer informasjon om hva vi har gjort i 
den forrige måneden og hva som skal skje neste måned. Framsiden blir som den har 
vært. 
 

TEMA/INNHOLD I SEPTEMBER 
 
Årets tema i barnehagen er NATUR/UTELIV OG SPRÅK. Som dere ser av 
månedsplanen så har barna en dag hvor de er ute fra ca. 10 – 13.30. Solgruppa, de 
minste har utedag tirsdag og de store; Månegruppa har utedag på torsdager. 
For solgruppa vil turene framover gå til gapahuken. Siden de ikke har vært der så mye 
før, vil de bruke tid på å bli kjent og utforske naturen som er omkring. De vil finne seg 
et tre som de skal følge med på og se hva som skjer med det nå som det blir høst. Det 
er viktig at vi legger til rette for gode samtaler, at vi setter ord på det barna opplever 
og undrer oss sammen med dem. Skogen er en flott arena for både fysisk utfoldelse 
og et perfekt sted å la barna få leike med språket.  
Det er satt opp to pappaer til å tynne og rydde i skogen ved gapahuken. Det har grodd 
veldig igjen, så for å få mer oversikt og et bedre leikeområdet er det fint å få gjort.  
 
For Månegruppa(skolegruppa),  starter de med tur til mølla, der får de litt innblikk i 
hvordan korn blir til mjøl, slik de gjorde i gamle dager. Der vil de møte skolegruppa fra 
Enger barnehage. Det blir tid til å bli litt kjent, leik og vi spiser lunsj i lag. Det er 
tradisjon at de eldste drar på fjelltur på høsten. Vi tenker oss å dra til gapahuken som 
er ved Haglebuvannet, der griller vi pølser og koser oss, vi kommer også til å gå på 
kulturstien. Siste uka i september er det brannvernuke, hvor skolegruppa skal på besøk 
til brannstasjon i Prestfoss på fredagen. 
På tirsdager har Månegruppa skoleforberedende aktiviteter, de vil få utdelt hver sin 
arbeidsbok med ulike temaer, gå inn på www.trampoline.no for mer informasjon. Vi 
kommer til også til å gjøre ulike aktiviteter sammen, for at barna skal bli godt kjent 
som gruppe og trygge på hverandre.(Grunnlag for læring).  
 
I forhold til språk vil vi på tirsdager, onsdager og torsdager ha språkgrupper hvor vi vil 
bruke et verktøy som heter «grep om begreper» som er en metodikk for 
begrepslæring. Mer informasjon om opplegget vi komme på foreldremøte, den 21. 
september. 
 
 

http://www.trampoline.no/

