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                                           Hei og velkommen til høsten på Natur! 

Endelig er vi i gang med hverdagen igjen! Vi håper at alle, både veteraner og nye barn, har hatt en fin 

August hos oss på Natur. Vi har hatt fokus på tilvenning og tilknytning og håper at vi har klart å skape 

gode relasjoner til barna når vi nå skal i gang med ”Prosjekt Natur 2021/202”:-) 

Vi liker å holde månedsplanene våre åpne slik at  vi har frihet til å etterfølge barnas initiativ og være 

fleksible i en barnehagehverdag som er svært dynamisk og stadig i endring. Les infoskrivet dere har 

fått, ukespeilet hver uke, følg med på tavlen vår og for all del spør hvis noe er uklart for dere! Her kom-

mer også litt info som er grei å ha nå i oppstarten. 

Opplegg: Nå har vi delt barna inn i 2 store grupper og 4 små og disse er knyttet til barnets primærkon-

takt, oversikt ligger på nettsiden. Vi vil ofte dele oss og gå på tur i gr. 1 og gruppe 2.  De 4 små gruppe-

ne vil velge seg et navn. Disse skal henges opp på avdelingen med bildet etter hvert, men spør oss hvis 

du ikke ennå vet hvilken gruppe ditt barn tilhører. Alle barna har også fått sin egen turkamerat.   

Hovedmålet er jo ut på tur så ofte som mulig og da vil vi ha ulike opplegg og samlingsstunder. Nå i høst 

vil overordnet tema være ”Høst” og ”Vennskap” og undertema vil da eksempelvis være «Gleding», el-

ler insekt og fugleliv. Primærkontaktene har ansvar for opplegg for sin gruppe. En del vil vi selvfølgelig 

også ha felles, for eksempel vil ”Den gule mannen” som representerer høsten begynne og dukke opp 

her og der og vi vil øve inn litt show til FN-dagen som vi håper å få vist frem til foreldrene.  Ellers er bar-

nas egen lek det viktigste og mest sentrale for oss. Vi vil gi så mye rom som mulig til denne sammen 

med at vi forhåpentligvis klarer å være deltakende voksne som stadig gir inspirasjon og påfyll til leken 

ved å fortelle masse eventyr, synge, danse og rett og slett være til stedet:-) Hvilken retning barnas lek 

vil ta oss i vet man aldri, så stay tuned! 

FN dagen vil også bli et tema utover høsten og da vil vi særlig jobbe med FNs barnekonvensjon. Den-

ne vil enten markeres fredag 22 oktober eller mandag 25. Vi bruker i denne forbindelse Forut sitt opp-

legg. Mer info kommer. 

Vettene: Førskole barna skal ha ukentlige samlinger og er i vår barnehage en høy prioritet. Vi skal ha 

en  spennende ”Kick-off” samling hvor barna skal lære masse om hva det vil si å være vette, hvor de 

bor, hvordan de lever osv. Visste dere for eksempel at vettene har blitt usynlige fordi barna ikke er ute 

å leker så mye lenger som i gamle dager? Hvis vi er masse ute i skogen, leker og leter etter vettene, 

kanskje de da kan bli så synlige igjen at vi kan få øye på dem? Vi skal også lære oss Vette-sangen, den 

vil dere få høre masse! Følg med på nettsidene og spør primærkontakt Monica.  

Bursdager:  Jacob 3år 22.oktober. 

Foreldremøtet:  Det vil bli et foreldre møte i september eller oktober. Dato er ikke satt, info kom-

mer. 

OBS: Monica vil være borte en del i høst p.g.a at hun tar en master. Datoene legges ut i ukespeil. 

Ønsker alle en eventyrlig høst:-) 

Hilsen 

Åse Marie, Erik, Philip, Kalombi og Monica :-) 

 


