
Månedsplan på Pippi for september 
3. 

Turdag 

Finne ulike bær 

 
Verkstedet : 

Olivia, Nihal og Rebecca 

4. 

Turdag 
(Leah, Olivia, Rebecca, Nihal  

Maja, Sofia og Astrid) 

 

 

 

Verkstedet:  

Kawa, Mille, Ranim, JesperE, 

Mats, Jakob 

5. 
Grupper:  

Meg selv og familien 

 

 

 
Verkstedet: 

Astrid, Nihal, Olivia, Rebecca, 

Leah og Maja 

6. 

Ponny klubben:  
Leah, Olivia, Astrid, Nihal og 

Rebecca 

Grupper:  

Meg selv og familien 

 

Verkstedet: 

Kawa, Ranim, JesperE, Mille, 

Maja, Mats og Jakob 

7. 

Veslefrikk feirer 

 26 årsdag 

 
Verkstedet: 

Leah og Astrid 

10. 

Skrelle og kutte 

grønnsaker 

 
 

 
Verkstedet : 

Olivia, Nihal og Rebecca 

11. 

Foreldremiddag i 

gapahuken 

Kl: 15 ( kommer eget skriv) 

 

Verkstedet:  

Kawa, Mille, Ranim, JesperE, 

Mats, Jakob 

12. 
Grupper:  

Meg selv og familien 

 

 
Verkstedet: 

Astrid, Nihal, Olivia, Rebecca, 

Leah og Maja 

 

13. 

Ponny klubben:  
Leah, Olivia, Astrid, Nihal og 

Rebecca 

Grupper:  

Meg selv og familien 

Verkstedet: 

Kawa, Ranim, JesperE, Mille, 

Maja, Mats og Jakob 

14. 

Ta med dag 
( Alle kan ta med noe de har 

lyst til å vise i samlingsstund) 

 
Verkstedet: 

Leah og Astrid 

17. 

Turdag 

Hinderløype i skogen 

Lapper på bål 

 
Verkstedet : 

Olivia, Nihal og Rebecca 

18. 

Turdag 
(Leah, Olivia, Rebecca, Nihal  

Maja, Sofia og Astrid) 

 

 

Verkstedet:  

Kawa, Mille, Ranim, JesperE, 

Mats, Jakob 

19.  
Grupper:  

Meg selv og familien 

 

 
Verkstedet: 

Astrid, Nihal, Olivia, Rebecca, 

Leah og Maja 

20. 

Ponny klubben:  
Leah, Olivia, Astrid, Nihal og 

Rebecca 

Grupper:  

Meg selv og familien 
Verkstedet: 

Kawa, Ranim, JesperE, Mille, 

Maja, Mats og Jakob 

21.  
Feire Adam 3 år 

 
Verkstedet: 

Leah og Astrid 

24. 

Turdag med 

 « skogsløype» og 

Ostesmørbrød 
Verkstedet : 

Olivia, Nihal og Rebecca 

25. 

Turdag 
(Leah, Olivia, Rebecca, Nihal  

Maja, Sofia og Astrid) 

Verkstedet:  

Kawa, Mille, Ranim, JesperE, 

Mats, Jakob 

26. 
Grupper:  

Meg selv og familien 

 

Verkstedet: 

Astrid, Nihal, Olivia, Rebecca, 

Leah og Maja 

27 
Ponny klubben:  

Leah, Olivia, Astrid, Nihal og 

Rebecca 

Grupper:  

Meg selv og familien 

Verkstedet:Maja, Mats, Jakob, 

Kawa, Ranim, JesperE, Mille, 

28. 

Bamsefest 

( Ta med bamsen din) 

 

 
Verkstedet: 

Leah og Astrid 



Pippi informasjon: 

 Sykkel/ sparkesykkel dag på fredager. Ta med hjelm. 

 Fint om alle nye barn leverer inn en minnepinne som kan ligge i barnehagen. Barna får med seg mange bilder fra barnehagetiden den 

dagen de slutter.   

 Vi har tur dager mandager og innimellom på tirsdager for Leah, Olivia, Astrid, Nihal, Rebecca og Maja. Dette gjør vi for å få med alle på 

tur innimellom. Fint om alle barna er i barnehagen før kl. 10 disse dagene. 

 Vi legger ut bilder på hjemmesiden vår hver uke. Se hva vi holder på med her: www.minbarnehage.no. Dere må gjerne abonnere på 

siden, slik at dere får en påminning når det kommer ut en artikkel. 

 Vi har barn med tilknytning til 3 ulike nasjoner på pippi i år. Det er spennende, og vi vil derfor jobbe mye med språk. Viktig at barna tidlig 

lærer ulike begreper, og det gjør vi med lek, sang, lesing, spill o.s.v. Dette er spennende aktiviteter for alle. Vi har både arabisk, somalsk 

og kurdmanji.Det skal bli gøy å lære noen ord på hvert av språkene. 

 Fint om alle tar med en frukt som vi kan dele hver dag. Kan godt ta med litt mer i begynnelsen av uka, så slipper dere å tenke på det 

hver dag. 

 Grupper på avdelingen: Vi vil ha leke og språk grupper på onsdag og torsdag. Vi deler inn i grupper slik at det blir en fin fordeling av 

barn som kan leke fint sammen. Vi vil være opptatt av begreper og språk i leken, slik at barna får hjelp til å utvide språket sitt. 

 Ponny klubben: Det er de 5 jenten som skal begynne på skolen til neste år. De har aktiviteter sammen med Line hver torsdag. 

 Ta med dag: Det er ta med dag fredag 14. september, og da er det gøy om de vil vise oss en leke eller bamse de er glad i. Fint om de 

ellers ikke tar med så mange egne leker. Blir fort litt krangel om det. 

 Foreldremiddag tirsdag 11. september kl.15 ( Sett av dagen) 

 Personal på Pippi: Kristin og Line ( Ped. ledere), Snefrid, Anne Lise, Anne Mette og Silje ( barne og ungdoms arbeidere), 

Wafaa( flerspråklig assistent), Sissel D pedagog og Britt( Spesial pedagog). 

 Husk å bruke IST som kommunikasjons verktøy i barnehagen. 

 Det blir foreldremøte i oktober. Vi kommer tilbake til dato. 

Hilsen fra alle oss på Pippi 

  

http://www.minbarnehage.no/

