
September på Askeladden 

Sommeren er over og høsten er her. Vi har hatt noen fantastiske uker, der vi har hatt fokus på å bli kjent med barnegruppa, og skape gode relasjoner og 

samspill i gruppa. Vi vet hvor viktig trygghet er for at barna skal trives og ha det bra sammen, samtidig som at det er viktig for læring og utvikling. For det er 

først når barnet opplever en grunnleggende trygghet i barnehagen, at det kan bruke sin energi på utforskning, utvikling og læring. Vi kommer derfor til å 

fortsette å jobbe for å skape gode relasjoner og ett godt miljø i barnegruppa også fremover. Temaet for denne høsten blir derfor vennskap og fellesskap. 

I september kommer vi til å se på de endringene som skjer i naturen fremover. Vi kommer til å bruke Ipad til å ta bilder på turer, for å sammenligne og 

undre oss over endringene som skjer fra dag til dag, og uke til uke. Vi skal prøve oss på å lage bok i appen Book creator.  

Nå som vi begynner med de faste turdagene våre, kommer trafikksikkerhet til å bli et tema. Før og under hver tur snakker vi om hvordan vi oppfører oss og 

hvordan vi skal ferdes i trafikken. Dette er et viktig tema som vi gjennomgår hver høst.  

Også den nasjonale brannvernuka er i september (uke 38). Denne uka kommer vi til å ha fokus på brannvern. Vi kommer til å ha brannøvelse denne uka og 

hvis forholdene tillater det så skal vi forske på hvordan vi kan slukke en brann. Alle aktivitetene denne uka blir rundt temaet brannvern.  

Vi starter også opp igjen med språksprell og førskole. Ingrid og Torild har førskolegruppa, mens Petter og Aina tar språksprell. Synnøve bytter litt på, og 

hjelper til der det er behov for det. 

Er det noen som har avleggere fra frukttrær eller bærbusker tar vi gjerne imot dette. Vi har så lyst til å ordne oss en liten frukthage i Askeladden. Vi tar 

gjerne imot råd og tips også        

               

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=596035428&attachment_id=658296831467973&message_id=mid.%24cAAAAACOGx2R6Ze4GU10NKihnpWGt


Uke  MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  
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  1.9  
Turdag gruppe 2: Vi ser 
etter høsttegn  
  
Gruppe1: Aktivitet inne:   

2.9  
Turdag gruppe 1: Vi ser 
etter høsttegn.   
  
Gruppe 1: Vi lager 
høstbilde.   

3.9  
Førskole    
Hva er førskole?  
  
Språksprell Petter og 
Aina  

4.9  
Lekegrupper ute og 
inne.  
  
Samlingsstund realfag.   
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7.9  
  
Spilldag  
Samlingsstund: Sang og 
dramatisering  

8.9  
Turdag gruppe 2: Tema 
høsten, naturbingo  
  
Gruppe 1: aktivitet inne: 
vi klipper former  

9.9  
Turdag gruppe 1: Tema 
høsten. Naturbingo.   
  
Gruppe 2: aktivitet inne: 
vi klipper former  

10.9  
Førskole   
  
Språksprell  

11.9  
Lekegrupper ute og 
inne.  
  
Samlingsstund realfag  

38  14.9  
  
Brannvernuke  
   

15.9  
Turdag gruppe 2: tema: 
Brannvern, slukke bål? 
  
Gruppe 1: Brannvern   

16.9  
Gruppe 1 på tur: 
Brannvern  
  
Gruppe 2:Brannvern.    

17.9  
Førskole  
  
Språksprell  

18.9  
Lekegrupper ute og 
inne.  
  
Samlingsstund realfag  
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21.9  
Spilldag  
Samlingsstund:  

22.9  
Turdag gruppe 2: Tar 
bilder av forandringer i 
naturen.  

 
Gruppe 2: vennskap, 
felleskap  

23.9  
Turgruppe 1 på tur.  
  
Turgruppe 2: skriver ut 
bilder og oss rundt det vi 
ser på dem.   

24.9  
Førskole  
  
Språksprell  

25.9  
Lekegrupper ute og 
inne.  
  
Samlingsstund realfag  

40  28.9  
Spilldag  
Samlingsstund  

29.9  
Turdag gruppe 2: høst  
  
Gruppe 1: vennskap  

30.9  
Turdag gruppe 1: høst  
  
Gruppe 2: vennskap  

  

  
  

  

 


