
 

NEPTUN SEPTEMBER OG OKTOBER 

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 

  

Vi er nå godt i gang med tilvenning, og der er ei veldig fin gruppe med barn vi har fått her på avdelingen. 

Fram til nå har det vært en rolig periode uten noen planlagte aktiviteter. Det vi har jobbet med er å få 

deres barn trygge, også på oss voksne, hvor 

vi har omsorg i fokus. 

 

Fra neste uke vil dere se at vi har mer planlagte aktiviteter og vi kommer 

til å dele barna inn i grupper, planlagte og spontane. Vi vil også ha en fast 

samlingsstund ca. kl. 09.45 hver dag. 

 

Felles tema for barnehagen i september og oktober er VENNSKAP.   

Barna skal få oppleve er felles «VI». Måten de opplever et felles «vi» er å 

gjøre noe meningsfylt sammen.   

Det er en viktig del av barnehagens pedagogikk å støtte at 

vennskapsrelasjoner utvikles. Vennskapsrelasjoner har en stor betydning 

for både barnets generelle trivsel og utvikling og for opplevelsen av å ha 
det bra i barnehagen.   

 

Vennskapsrelasjoner kan komme til utrykk gjennom at barn springer ut i 

garderoben når et spesielt barn kommer, eller at de bare springer etter 

hverandre og ler.   

Jo mer tid man tilbringer sammen, desto mer leker man med hverandre.   

 

    
Hilsen oss på Neptun 

Anne, Danuta, Marte og Siri 
 

  

 

  

 

DAGSRYTMEN  

 7.30  Barnehagen åpner. Fri lek.  

 8.30  Frokost.  

 9.00  Fri lek.  

09.45  Samlingsstund  

10.00  Språkaktivitet – 

Utelek/Tur  

11.30  Lunch  

12.00  Hvile/ Rolig aktivitet  

14.30  Fruktmåltid  

15.00  Inne/ Utelek  

16.30  Barnehagen stenger  

UKEPLAN  
Mandag – Turdag. Hele gruppa.  

Vi blir kjent med nærmiljøet.  

Eks. Mosvannet, Jernaldergården, osv  

  

Tirsdag – Utelek  

Utelek i nærområdet, med særlig vekt 
på fysisk fostring og undring i naturen.  
  

Onsdag – Formingsaktivitet/ Utelek 
Mål for disse aktivitetene er å bli kjent 
med ulikt formingsmateriell.  
 
Torsdag – Baking/  

Utelek/Aktiviteter/Tur  

En liten gruppe baker sunne og gode 
rundstykker vi koser oss med til lunch. 
  

Fredag – Varmmat/ Utelek/Tur Vi 
serverer varmt måltid. 

SPRÅKGRUPPER 

Tre dager i uken har vi barna i grupper. 

Språk i fokus. Ulike metoderog 

opplegg vil bli brukt.  

Dette vil dere få nærmere info om. 

 

Gruppe 1 

Vilde, Johan og Vegard 
Gruppe 2  
Matheo, Filip og Adrian  
Gruppe 3 

Noah, Magnus og Leander 


