
 

  

 

September på Rødkløveren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke/tema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
36 
Rødhette og 
ulven 

 1. 
Gruppeopplegg  

2. 3. 4. 
Turdag 

37 
Rødhette og 
ulven 

7. 8. 
Gruppeopplegg 

9. 10. 11. 
Turdag

 

38 
Rødhette og 
ulven 
Brannvernuke 

14. 15. 
Gruppeopplegg 
 

16. 
 

17. 18. 
Turdag

 

39 
Rødhette og 
ulven 
 

21. 
Leah 4 år! 
Tarkussamling 

22. 
Gruppeopplegg 

23. 24. 25.  
Turdag 
Vi feirer 
Lavrans som 
blir 4 år 27. 
09. 

40 
Rødhette og 
ulven  
 

28. 29. 
Gruppeopplegg 

30.   



Oppsummering av august 

 

August har vært en fin måned på Rødkløveren. Ukene har vi brukt på å bli kjent med 

gruppa og rommet vårt. Det tar litt tid for hver og en å komme inn i nye rutiner, men 

det kommer seg etter hvert. Deler av dagen er vi sammen med alle barna på 

Marikåpa. Dette er også spennende og nytt for barna som nettopp er ferdig med 

Blåklokka.  

  

Vi har hatt noen samlinger med eventyret om skilpaddebabyen som ble forlatt. 

Eventyret handler om den lille skilpadden som plutselig blir alene og som må lete 

etter foreldrene sine. Fortellingen er både trist og humoristisk. Dette har vi reflektert 

en del over sammen. For hvordan føles det å plutselig være helt alene? Blir man 

redd? Her har barna mange fine tanker og innspill.  

 

Vi har hatt mye fin utetid i august. Nesten hver dag har vi fått to lengre perioder ute 

i det fine været. Vi ønsker oss gjerne at barna har to sett med regntøy, slik at vi kan 

fortsette med dette også på de regnværsdagene vi vet høsten bringer med seg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon for september 

 
I september vil vi ha eventyret Rødhette og Ulven som tema. Dette vil være 

hovedfokuset vårt i både gruppeopplegg og samlinger. Eventyret tar for seg flere fine 

spørsmålsstillinger som vi vil bruke sammen med barna. Blant annet på hvilke måter 

man kan være omtenksomme på, hvordan man kan hjelpe andre og om det man 

gjør noen ganger kan gjøre andre lei seg.  

I uke 38 har vi brannvernuke. Denne uka vil brannbamsen Bjørnis være sentral. 

Aktivitetene knyttet til dette vil vi ha sammen med Marikåpa.  

 

Månedens tegn 

 

    Uke 36 – Spise              Uke 37 – Sulten               Uke 38 – Rydde   

  

 

 

 

 
Uke 39 – Kle på/kle av 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurt å merke seg 

I september begynner vi med turdager hver fredag. Dersom været ikke spiller på 

lag med oss, kan det hende vi bytter dag av og til. Dette vil dere få beskjed om på 

Visma.  

Mandag 21. september feirer vi Leah som blir 4 år! 

Fredag 25. september feirer vi Lavrans som blir 4 år den 27. september! 

I uke 38 er det brannvernuke 

 



Fagområder i fokus i September  

 

Fagområde Mål  Hvordan? 

Kommunikasjon, språk 
og tekst. 

Barna skal få oppleve 
spenning og glede ved 
høytlesning, fortelling, 

sang og samtale 
(Rammeplan, 2017, s. 

48).  

•Samling med sang og 
samtale i fokus. 

•Gruppeopplegg 1 gang 
i uka.  

•Ved hjelp av voksne 
som er gode 

språkmodeller for 
barna.  

•Vi jobber med rim, 
regler, sang og eventyr 

og forsterker disse 
gjennom visualisering. 

Da ved hjelp av 
konkreter fra 

Snakkepakken.  
 

Etikk, religion og filosofi.   «Ta andres perspektiv, 
se en sak fra flere 

synsvinkler og 
reflektere over egne og 

andres følelser, 
opplevelser og 

meninger» 
(Rammeplan, 2017. s. 

23).  
 
  

•Gruppeopplegg knyttet 
til månedens eventyr. 
Eventyret tar for seg  
•Bruk av eventyret 
aktivt i hverdagen. 

Undre oss sammen med 
barna over de ulike 

momentene i eventyret.  
 

•Vi tar for oss 
problemstillingen snill 

eller slem? Hvorfor tror 
du Rødhette drar til 

bestemor? 
Hvorfor tror du ulven 

spiser bestemor? 
 
  

 


