
Månedsplan september 

 
  
2021 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

30. 

Samlingstund  

Vi starter å jobbe med 

larven aldri mett. 

31. 

Samlingsstund  

Larven aldri mett  

 

Vi feirer bursdag! 

 

1. 

Tur dag 

 

 
Halve haregruppe til 

maisgården 

2. 

Dans 

 
Varm mat 

3. 

Sangsamling  

med  

instrumenter 

 

6. 

Lekegrupper harer  

Lekgrupper med fokus på 

tema (larven aldri mett). 

Fokus på å styrke 

rollelek.  

 

Formingsaktivitet ekorn 

Vi lager kroppen til larven 

aldri mett.  

7. 

Formingsaktivitet harer  

Vi lager kroppen til larven 

aldri mett. 

 

Lekegrupper ekorn  

Lekgrupper med fokus på 

sanser og samspill (larven 

aldri mett). 

 

8. 

Tur dag  

 
 

Halve haregruppe til 

maisgården  

 

Vi griller maisene vi 

plukket på gården 

9. 

Dans 

 
Varm mat 

 

10. 

Sangsamling  

med  

instrumenter 

 
 

13. 

Lekegrupper harer 

Lekgrupper med fokus på 

tema. Fokus på 

grovmotorikk.  

 

Formingsaktivitet ekorn 

Vi lager kroppen til larven 

aldri mett 

14. 

Formingsaktivitet harer  

Vi lager kroppen til larven 

aldri mett 

 

Lekegrupper ekorn  

Lekgrupper med fokus på 

tema. Fokus på 

grovmotorikk. 

 

Halve haregruppa til 

Sand gård 

15. 

Tur dag 

 

 
Halve haregruppa til 

Sand gård  

16. 

Dans 

 
Varm mat 

17.  

Sangsamling  

med  

instrumenter 
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20. 

Lekegrupper harer 

Lekgrupper med fokus på 

tema.  

 

Formingsaktivitet ekorn 

Vi utforsker fargene fra 

boka larven aldri mett  

21. 

Formingsaktivitet harer  

Vi maler med miniatyrdyr 

av de dyrene vi møtte på 

gården.  

  

Lekegrupper ekorn  

Lekgrupper med fokus på 

tema.  

22. 

Tur dag  

 
 

23. 

Dans 

 
Varm mat 

 

 

 

24. 

Sangsamling  

med  

instrumenter 

 
 

27. 

Lekegrupper harer 

Vi leser larven aldri og 

leker fortellingen.  

 

Formingsaktivitet ekorn 

Vi utforsker fargene fra 

boka larven aldri mett 

28. 

Formingsaktivitet harer 

Vi maler med miniatyrdyr 

av de dyrene vi møtte på 

gården.  

 

Lekegrupper ekorn 

Vi leser larven aldri mett 

og leker fortellingen.  

29. 

Tur dag 

 

30. 

Dans 

 
Varm mat 

 

1. 

Sangsamling  

med  

instrumenter 

 

Månedsposten 
Vi er godt i gang igjen og gleder oss til et flott nytt barnehageår       

August måned hadde fokus på tilvenning, og vi ønsker å velkomme alle 

våre nye barn til avdelingen vår. Barna har fått tid og rom til å bli 

kjent med hverandre, oss voksne og barnehagens muligheter. Vi har 

vært heldig med været og har tilbrakt store deler av dagen ute. Her 

har barna utforsket sandkassa, skogen, bilene, huskene og 

klatrestativ. Vi har opplevd mange fine samspill, god lek og spennende 

møter. Vi har også vært på tur i hagen til Marianne, hvor vi fikk 

utforske smakssansene ved å få plukke og smake på både epler, 

plommer og rips. Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent         

 

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det at 

personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere 

til ulike typer lek. Barna skal også få møte et mangfold av blant annet 

eventyr og fortellinger, og skal oppleve spenning og glede ved 

høytlesning, fortelling, sang og samtale. I september skal vi jobbe 

med fortellingen ”larven aldri mett». Vi skal ha fokus på fortellingen i 

boka, som vi deretter vil leke ut i lekgrupper på varierte måter.  

 

Vi skal også ha formingsaktiviteter knyttet til fortellingen. Her er 

det fokus på sansene og bearbeiding av inntrykk hos barna, fremfor 

et ferdig produkt. Har vi f.eks. en maleaktivitet er det en stor og 



viktig del av prosessen at barna får kjenne/føle på og utforske (og 

noen ganger til og med smake på     ) malingen på sine egne premisser 

uten at dette blir hindret. Det er slik barna blir kjent med de ulike 

materialene. Dette kan føre til maling i både ansikt, ører, hår og 

klær, men er som regel en stor indikasjon på at barna har hatt en fin 

opplevelse, og ikke noe farlig       

 

Vi i barnehagen skal også sørge for at alle barn får rike og varierte 

opplevelser og erfaringer, samt legge til rette for mangfoldige 

naturopplevelser og bruke naturen som en arena for lek, undring, 

utforskning og læring (rammeplan). I løpet av september har vi da 

også satt opp noen turer med minibussen til både maisgården og Sand 

gård       Her er det haregruppa som skal reise, og vi deler opp gruppa 

i to som reiser hver sin dag på begge turene. Det blir altså fire/fem 

barn og to voksne som reiser om gangen. Dette gjør vi for å skape 

mer rom for gode samtaler og tettere samspill mellom barn og barn, 

og barn og voksne. 

Barna som blir igjen i barnehagen når harebarna er ute på 

minibusstur kommer til å kose seg i barnehagen og gå turer i 

nærområdet. Vi har en tarzanløype, gapahuk og flere lekeplasser i 

nærheten som vi benytter oss av. Vi bruker også grillhytta til å spise 

matpakker i, og også noen ganger grille.  
 

Været begynner å bli litt kjøligere fremover, så det er derfor viktig 

at dere ser godt over listen av hva som må være av tøy i garderobe 

og skifteskuff. Listen står oppdatert hver måned i 

månedsplanen/månedsbrevet. Nå kan dere gå inn på avdelingen igjen, 

og derfor er det fint om dere tar dere litt tid hver dag til å se over 

om noe mangler. Er dere usikre ligger det en lapp med ønsket innhold 

til skifteskuffen i skuffen deres på stellerommet. 

NB: det er fint om dere husker å ta på barna innesko ved levering om 

morgningen        
 

Månedens sanger for samlingsstund 

Nøtteliten 

Hare hopp 

Epler og pærer 

Tøffe, tøffe toget 



Bilder fra august  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktisk info: NB!!! NB!!!! 
Husk å ta med vått tøy hjem  

For at barna skal få en fin opplevelse av å være ute er det 

veldig viktig at de har riktig tøy til årstiden og tøy som  

passer dem. Er det for stort eller for smått er det vanskelig 

å bevege seg.  

Det blir mye tøy på plassene framover og det blir veldig 

viktig at dere holder orden.  

Vi ønsker veldig sterkt at dere tar dere 3 minutter ved 

henting til å rydde hver dag 

Vi er avhengig av at det er enkelt å finne fram i hylla når vi 

skal kle på barna. 

Votter, luer osv i den øverste hylla   

fleec tøy/ulltøy i den nederste hylla. 

Ta med ting som ikke har noe i hylla å gjøre med hjem. 

Votter som er vasket skal være klare til bruk, ikke vrengt.  

 

I skifteskuffen: 

- 3 par sokker 

- 3 par bukser 

- 3 par overdeler 

- 1 shorts og tskjorte i tilfelle varmt vær  

(ikke legg dette i garderobehyllene men inn i 

skifteskuffen på stellerommet) 

Sender vi hjem klær som vi har skiftet, er det ønskelig at dere da 

sender tilbake samme type plagg som vi sender hjem, dagen 

etter. Dette trenger ikke være samme f.eks. buksa vi sendte hjem, 

men da bare en ny ren bukse. Får dere med f.eks. ett par skitne 

sokker hjem og en våt bukse, ta med ett par nye rene sokker og ett 

par med bukser dagen etter       Dette er for å gjøre det enklere for 

dere å vite hva dere trenger å huske på å ta med, og for at det ikke 

skal mangle noe/hope seg opp veldig mye. 

 



I garderoben 

- 1 lue 

- 2 par regnvotter 

- 2 par tynne votter/vanter 

- 2 regnbukser 

- 1 regnjakke 

- 1 vårdress 

- Gummistøvler 

- Cherrox 

- Ett fleecesett/ett lag å ha under en dress 

- 1 hals 

- Solkrem 

- Innesko (disse skal tas på av forelder om morgningen 

når dere leverer) 

(Samme her som ved skifteskuffen. Får dere med ett par regnvotter 

hjem, og en lue. Ta med dette tilbake igjen dagen etter) 

 

Har dere spørsmål eller lurer på noe, spør!       

   

Hilsen Louisa, Johanna, Marian, Monika og Henrik 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



September/oktober 

I denne perioden jobber vi med tema høst. Vi utforsker naturen, undrer oss 

sammen og snakker om endringene som skjer fra sommer til høst. Hva skjer med 

bladene? osv.  Vi besøker eple og mais gårder hvor vi får erfare hvor maten 

kommer fra og ulike bruksområder. Vi jobber også med tema høst gjennom 

formingsaktiviteter og i samlingsstunder. 

Tilknytning og trygghet er fremdeles viktig å jobbe med. 

 

September/oktober  

Høst 

 

• Sangsamlinger 

• Formingsaktiviteter 

knyttet til tema høst 

• Larven aldrimett 

 

Tilknytning og 

trygghet 

Rutiner 

• Måltider 

• Garderobesituasjon 

• Stellesituasjon 

• Sove tid 

 

Turer 

 

• Maisgården(Harene) 

• Nærmiljøet/tarzanløypa 

 

Fellesarrangementer 

 

• Høstfest /FN- dagen  

Bursdager • 16.10.19  

Nasjonaldag • FN-dagen 24. oktober 

 

 

 
 


