
September - Haugen    

Tema: «Meg selv og verden» 

man. tir. ons. tor. fre. 

  1. 

Tilvenning og  

lekegrupper 

2. 

Tilvenning og  

lekegrupper 

3. 

Tilvenning og  

lekegrupper 

6. 

Tur med hele avdelingen 

7. 

Temadag - «Meg selv og 

verden» 

Vi måler lengde på 

kropp, hender og føtter. 

 

Vi lager klart kitt til  

morgendagen 

8. 

Formingsaktiviteter 

Vi leker og former med 

kitt. 

9. 

Smurfegruppe: 

Oppstarts samling -  

forventninger og planer. 

3– og 4-års gruppe: 

Lekegrupper 

 

10. 

Barnevalgte aktiviteter 

 

Vi lager varm mat 

 

 

13. 

Tur med hele avdelingen 

14. 

Temadag - «Meg selv og 

verden» 

Hvordan ser kroppen 

ut? 

 

15. 

Formingsaktiviteter 

Vi klipper og limer 

16. 

Smurfegruppe: 

Begrepskartlegging 

3– og 4-års gruppe: 

Lekegrupper 

17. 

Barnevalgte aktiviteter 

 

Vi lager varm mat 

20. 

Tur med hele avdelingen 

21. 

Temadag - «Meg selv og 

verden» 

Hva er inni kroppen? 

22. 

Formingsaktiviteter 

Vi maler høstmotiver 

23. 

Smurfegruppe: 

Lek med begreper - når 

musikken stopper... 

3– og 4-års gruppe: 

Lekegrupper 

24. 

Fellessamling: 

Veden har ansvar for 

fellessamling 

 

Vi lager varm mat 

27. 

Tur med hele avdelingen 

28. 

Temadag - «Meg selv og 

verden» 

Hvem bor jeg sammen 

med? 

 

29. 

Formingsaktiviteter 

Vi er kreative ute i  

det fri 

30. 

Smurfegruppe: 

Lek med begreper - Hva 

mangler? 

3– og 4-års gruppe: 

Lekegrupper 

 

Velkommen til nytt  
barnehageår på Haugen. 
 

Tilvenningsperioden er godt i gang, og nå er vi 
endelig full gruppe på Haugen.  
Tilvenning har gått fint til nå, og barna som 
har flyttet fra liten avdeling opp til oss,  
begynner å finne seg godt til rette. Vi har to 
helt nye barn som begynte hos oss  
1. september, og vi ser frem til å bli godt kjent 
med dere! 
 
I oppstarten har det vært stort fokus på  
trygghet, nærhet og forutsigbarhet på  
avdelingen. Vi ønsker at det skal skapes gode 
relasjoner mellom barnene, og mellom barna 
og de ansatte.  
 
Frem over er det viktig at vi ansatte og dere 
foreldre oppretter god kommunikasjon for å 
skape et godt samarbeid. Har dere spørsmål 
eller tilbakemeldinger, er det viktig at dere 
kommer og gir beskjed. Er det ting vi lurer på, 
kommer vi til dere med det. 
 
Oppstarts samtaler med de nye barna vil bli 
gjennomført i løpet av de første ukene av  
september. Ordinære foreldre samtaler  
kommer i oktober. 
Er det ting som dukker opp underveis, om det 
er bekymringer eller ting dere tenker  
barnehagen bør vite, så er det bare å ta  
kontakt for en samtale. 
 
Foreldremøte blir avholdt på Haugen  onsdag 
15. september kl. 18:30—20:00.  
 
Knut Erik, som var hos oss 2 dager i uken i 
fjor, skal være i arbeidspraksis hos oss hver 
dag frem over. 


