MÅNEDSPLAN SEPTEMBER FOR BJØRNUNGER
TEMA: Nærmiljø og samfunn
Uke 35 Vi fortsetter fra August med tilvenning til ny avdeling og primærgrupper
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Uke 37 Trafikksikkerhet er stikkord denne uken
12
13
14
TURDAG

Vi går tur
Hvordan
oppfører vi oss i
trafikken?
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Uke 39 POTETUKE
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barnesamtaler i
gruppene

Viktige datoer og beskjeder:
• Nytt av året er at barna skal kun ha med matpakke i sekken mandag og tirsdag. Frokost tas med
hver dag, om den skal spises her. Det er også ønskelig at alle barn har sekken med seg hver dag, slik
at når vi er på tur på gruppedagene kan barna være med å bære noe i sekken sin, som drikkeflaske,
klær og bleier etc..
• Vi ønsker en egen vannflaske som står i barnehagen, denne blir vasket og fylt med nytt vann hver
dag. En egen tas med i sekken ved turdag – og evt. egen TEMPERERT drikke.
• 2018 barna på Bjørnungene skal besøk Berg gård 2.september (i forbindelse med pultost-dagene i
Løten)
• Foreldremøte torsdag 22.september kl.18-20!
• Uke 38 er det brannvernuke i barnehagen
MERK TORSDAG I UKE 40, da arrangeres det HØSTFEST i barnehagen for søsken og foreldre

Nå har vi endelig fått kommet oss litt inn i det nye barnehageåret, og det har vært veldig fint å få
være sammen med barna deres. Vi har brukt tiden på å bli enda bedre kjent, og på å dele oss i
mindre grupper. Nå fremover kommer vi til å fortsette å dele i grupper og har opprettet faste
primærgrupper. Vi har ikke landet på hvor lenge vi beholder gruppene slik de er satt nå, men
vurderer fortløpende.
Vi skal gå nærmere inn på Nærmiljø og Samfunn som er et overordnet tema fra Rammeplanen. I
rammeplanen står det blant annet: «Barnehagen skal bidra til at barna: oppmuntres til å medvirke

i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet». Dette vil vi gjøre ved å sette opp
egne dager for barnesamtaler hvor barna skal få lov til (i sine grupper) å medvirke til hvordan
hverdagen i barnehagen kan bli. Hva vil dere gjøre mer av fremover? Hva er gøy? Hva er
spennende? Og hva er litt skummelt? På denne måten håper vi at barna kan bli utfordret og
kanskje få oppleve mestring på et annet nivå enn ellers.
Videre i Rammeplanen står det: «Barnehagen skal bidra til at barna: utforsker ulike landskap,
blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt».
Vi er jo ute i naturen og nærområdet til barna hver eneste dag, men vi ønsker denne
måneden å ta dette litt lenger. I tillegg ønsker vi å lære om trafikksikkerhet og hvordan vi
forholder oss i trafikken.
Videre må vi ta i bruk høstens ressurser, og vi vil se nærmere på både tyttebær og potet.
Ser frem mot en spennende høst sammen med det mest verdifulle dere har!
Ann-Kristin, Stian, Iren og Nina

