September Ekornbarn 2018-2019
Vi har hatt en fin august måned hvor vi har brukt tiden på å bli kjent og komme inn i nye rutiner og en ny hverdag hos
Ekornbarna. Vi har vært mye ute og vi har nå startet opp med turdager på mandager. Da skal alle ha med egen tursekk
med mat (brød ev. litt kjeks, frukt/grønnsaker og valgfri kald drikke i tillegg til ev varm/temperert drikke. Alle må også
ha med eget sitteunderlag. Husk å merke alle eiendeler! Det begynner å bli kaldt i lufta så tynne gode «spisevotter» er
også kjekt å ha i tursekken. Onsdager er «forming og aktivitetsdag». De barna som sover kan nå ta med seg dyne. Alle må
ha regntrekk/myggnett og kattenett! Vi møtes fortsatt på Nystua når vi kommer før 7.30. Frokosten starter på egen
avdeling 7.30-8.30. De som kommer mellom 7.00-7.30 og har spist hjemme, kan gjerne ha med seg en fruktbit/yoghurt el.
lignende da vi opplever at de også aller helst vil spise med oss på egen avdeling etterpå.
Av klær og utstyr er det nå høst og vi har behov for følgende klær og utstyr:
•

Regntøy, støvler (kan være godt med ullsåler oppi), regnvotter og sydvest

•

Fleece tøy

•

Ullundertøy og ullsokker

•

Tynn lue, votter (helst ikke fingervanter da disse ikke varmer og er vanskelig for barna å ta på selv).

•

Joggesko

•

Parkdress, ev. overtrekks bukse/jakke

•

Husk å ha minst 2 skift i hylla!

Vi minner om merking av alt tøy! Alt vått tøy må tas med hjem for tørking da dette tørker svært dårlig i barnehagen.
Monica har sin siste arbeidsdag i Livensveen fredag 14/9. Hun starter i ny jobb hos Stange kommune i en annen
barnehage. Hun vil være pedagogisk leder på avdelingen frem til Markus tar over. Da vil de faste voksne på avdelingen
være Turid (barne- og ungdomsarbeider) og Markus ped. leder (barnehagelærer). I tillegg vil Hanne eller Ann-Kristin
(barne- og ungdomsarbeider) være på avdelingen når Markus har ped. tid. Bilder fra hverdagen blir lagt i mnd. mapper på
hjemmesiden vår. Ta gjerne en titt 😊
Sett av tirsdag den 25/9 da vi inviterer til årets første foreldremøte. Mer info kommer!
Et gjennomgående tema for oss ekornbarna i år vil være: «Å være en god venn» og «Jeg kan!». Dette er temaer vi jobber
med jevnt og som vi syns er veldig viktige. Vi ønsker at dere øver på selvstendighetstrening hjemme også, slik at dette
blir morsommere i barnehagen 😊
I september vil vi ha ekstra fokus på friluftsliv, bærplukking, høstens farger og fagområdet «nærmiljø og samfunn».
Dette sier rammeplanen: (Les mer på: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/fagomrader/narmiljo-samfunn/ )

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:
oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
får kjennskap til nasjonale minoriteter.
Personalet skal:
sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre
introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og
ferdes trygt

•
•
•

gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, stereotypier og rasisme

•

gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen.
Vi ønsker dere alle en riktig god høst! Til nye og kjente barn/foreldre takker jeg for meg og for lånet av de fantastiske gromme barna
deres<3 Og for et godt samarbeid <3Monica

gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng
gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og
mattradisjoner

Monica og Turid 😊

Uke 36
«Internasjonal
Brannvern uke».
På tur snakker vi
om forsiktighet
ved bål og hva vi
må gjøre hvis
det brenner. Vi
blir kjent med
Brannmann
Bjørnis. Og
brannbilen
kommer på
besøk i løpet av
uka.

MANDAG 3

TIRSDAG 4
Ukas sang:

Turdag 😊
Husk egen
sekk!

ONSDAG 5

TORSDAG 6

Vi blir kjent med
Brannmann Bjørnis
i samling😊

FREDAG 7
Samling: Hva
har vi lært om
«brann»?

Tiurer ansvaret
for fjøset/dyra

Uke 37
Vi har ansvaret
for fjøset/dyra
denne uka. To
barn har hver
dag ansvaret
sammen med en
voksen.

Uke 38
Revunger ansvar
for fjøset/dyra
Denne uka har vi
ekstra fokus på
friluftsliv😊Og
endelig kan vi
lage bål på
tur😊

Uke 39
Tiurer ansvaret
for fjøset/dyra.
Vi forbereder til
høstfesten 4/10
😊
Vi utforsker
nærmiljøet vårt

MANDAG 10

TIRSDAG 11

Turdag 😊
Husk egen
sekk!

ONSDAG 12

TORSDAG 13

FREDAG 14

Forming og
aktivitetsdag

Sang: Hva sier
den kua som
går i enga?

Samlingsstund

Fjøsgruppe

Fjøsgruppe

Fjøsgruppe

MANDAG 17

TIRSDAG 18

ONSDAG 19

TORSDAG 20

Aktivitetsdag
i skogen. Vi
lager
hinderløyper
og leker
«Bjørnen
sover»

Turdag 😊
Husk egen
sekk!

MANDAG 24

Fjøsgruppe

TIRSDAG 25

ONSDAG 26
Forming og
aktivitetsdag

Turdag 😊
Husk egen
sekk!
Foreldremøte
18.30

Fjøsgruppe
FREDAG 21
Samlingsstund

TORSDAG 27

FREDAG 28
Samlingsstund

