
SEPTEMBER PÅ ASKELADDEN 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
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31.AUGUST 

Myrungane/ 

grupper 

 

1.SEPTEMBER 

Inne/ 

uteaktiviteter 

 

2. SEPTEMBER 

Myrongetur/ 

utelek 

 

 

3. SEPTEMBER 

Turdag 

 

4. SEPTEMBER 

Inne/ 

uteaktiviteter 
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7.SEPTEMBER 

Myrungane/ 

grupper 

 

8.SEPTEMBER 

Inne/ 

uteaktiviteter 

 

 

9. SEPTEMBER 

Myrongetur/ 

utelek 

 

 

10.SEPTEMBER 

Turdag 

 

11. SEPTEMBER 

Inne/ 

uteaktiviteter 
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14.SEPTEMBER 

Myrungane/ 

grupper 

 

15. SEPTEMBER 

Inne/ 

uteaktiviteter 

 

16. SEPTEMBER 

Myrongetur/ 

utelek 

 

17. SEPTEMBER 

Turdag 

 

Leah 5 år

 

18. SEPTEMBER 

Inne/ 

uteaktiviteter 

 

  39 21.SEPTEMBER 

Myrungane/ 

grupper 

 

22. SEPTEMBER 

Inne/ 

uteaktiviteter 

 

23. SEPTEMBER 

Myrongetur/ 

utelek 

 

24. SEPTEMBER 

Turdag 

 

25. SEPTEMBER 

Inne/ 

uteaktiviteter 

 

  

https://pixabay.com/no/illustrations/barn-skolen-utdanning-skolebarna-3420032/
https://pixabay.com/no/illustrations/barn-skolen-utdanning-skolebarna-3420032/
https://pixabay.com/no/illustrations/barn-skolen-utdanning-skolebarna-3420032/
https://pixabay.com/no/illustrations/king-castle-sverd-hierarki-5227643/
https://pixabay.com/no/illustrations/barn-skolen-utdanning-skolebarna-3420032/


  40 28.SEPTEMBER 

 

Myrungane/ 

grupper 

29. SEPTEMBER 

Inne/ 

uteaktiviteter 

 

30. SEPTEMBER 

Myrongetur/ 

utelek 

  

 

Vi er nå godt i gang i med nytt barnehageår og fint å se at barna fra begge avdelingene har funnet 

seg godt til rette på Askeladden. Det er mye god lek og herlig å se hvor godt de samarbeider når de 

bygger togbane eller leker med «Plus plus». Vi har også spilt ulike spill, noe som gir god trening i å 

vente på tur. 

              

Vi jobber nå med boka Regnbuefisken som handler om å dele for å glede 

hverandre. I samlingen har barna fått kommet fram og fisket. Vi har pratet 

om fisken de har fått og sunget sangen som er skrevet bakpå. Alle barna er 

veldig ivrige på å fiske og de er blitt utrolig flinke på å kjenne igjen de ulike 

fiskene. De vet nå at det finnes en lang fisk som heter Lange, at torsken har 

skjegg og de gjetter alltid riktig når noen fisker makrellen. Sangene vi 

synger er noen fiskeviser, men flest vennesanger. Vi holder også på å øve på en ny sang og det er 

herlig å høre på at barna nå går og synger på den, mens de leker. Kanskje noen av dere har hørt de 

synge hjemme?  

Jeg gir deg min hånd, så gir du meg din. 
Og den som står ved siden av deg, gir deg sin. 
Og flere vi blir, som synger i kor, 
en sang som burde synges over hele vår jord. 
 
Vi er en lang, lang rekke med venner 
som holder hverandres hender. 
For jeg holder deg, og du holder meg, 
vi er en lang, lang rekke med venner. 

Vi har også brukt vennebøkene som tar opp viktige problemstillinger innenfor sosial kompetanse. 

Bøkene tar opp kjente situasjoner som kan oppstå i barnehagen og hjemme og gir ekspempler på 

hvordan man kan løse konflikter. 

I september vil vi jobbe videre med vennskap som tema og i uke 38 vil vi ha brannvernuke. 

Man- og onsdag vil det bli Myronge grupper, dere vil få mer informasjon og planer etter hvert. 

Vi vil ha fast turdag hver torsdag, hvor vi vil gå turer i nærmiljøet. 

Bursdagsbarn denne mnd er Leah som blir 5 år september. Gratulerer. 



Linda vil være fast vikar hos oss man- til torsdag og Mia fast hver fredag. 

23.september vil det være foreldremøte, på grunn av corona sitasjonen kan bare en foreldre fra 

hvert barn delta. Nærmere informasjon med bindende påmelding kommer. 

Vi vil nå bruke Tusseladden sin telefon på avdelingen, så fint om dere lagrer nummeret på mobilen 

deres, tlf:904 12 484.  

 

Hilsen oss på Askeladden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/no/illustrations/pinne-barn-barn-stick-person-5293336/

