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Hei alle sammen. 
Vi er godt i gang med et nytt barnehageår. Noen har sluttet på 
Fiolett, og noen er kommet til. Dynamikken endres når det er 
forandringer i en gruppe, og vi har hatt fokus på vennskap denne 
første tiden. Vi har hatt flere samlinger med regnbueløven, der vi har 
hatt samtaler om hva det vil si å være en venn. Vi har valgt bøker 
med tema om vennskap og relasjoner, og dette er bøker som er blitt 
lest mange ganger.  
 
Vi har vært mye ute, og været har vist seg fra sin beste side i denne 
perioden. Fine turer til skogen ved Vannassen har vi hatt, der vi har 
brukt naturen som lekeplass. Litt ekstra materiale har vi hatt med oss 
i form av leke insekter og dyr. Dette er brukt flittig og det har vært 
utrolig fin lek der insekter og dyr må reddes eller ut på vandring for å 
finne mat.  
 
Vi har hatt med oss dukkegutten Glen på tur. Glen er en dukke som 
snakker tegnspråk, og som skal være sammen med oss fremover.  
 

Planer  
for september 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fiolett er en kohort sammen med Grønn. Det betyr at vi er sammen 
på morgen/ettermiddag, i utetiden og ellers når vi trenger å 
samarbeide. Så lenge vi har barnehagedrift på gult nivå, må barna 
ha med matpakke. Dere er kjempegode på å sende med barna god 
og sunn mat!  Vi kommer nok til å være en del ute i høst og vinter, så 
gode klær som tåler litt er fint å ha.  
 
Vi har landet på et tema for høsten, som vi skal jobbe med frem til jul. 
Det blir ikke virus og bakterier, men i stedet Folk og røvere i 
Kardemommeby. Vi skal bli kjent med historien, karakterene i boka 
og hva de jobber med. Gjennom temaet kommer vi inn på verdiene 
samarbeid og toleranse for hverandre.  
 
«Personalet i barnehagen skal bidra til at barna får felles erfaringer 
som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer»  
Rammeplan for barnehagen 
 
Førskolegruppen starter opp i uke 37. Vi skal være en del av 
Ekorngruppen som har innedag på tirsdager og turdag på torsdager. 
Vi skal gjennom året jobbe med forskjellige tema og oppgaver i boka 
Trampoline. På turdagen har vi samme tema som innedagen, men 
bruker da naturen som læringsarena. Mer informasjon legges ut på 
hjemmesiden. 
 
Vi gleder oss til en ny og spennende høst på Fiolett!  
 

Månedens tegn: 
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