
 

 

Hei! 

VAKT: MANDAG 4.9 TIRSDAG 5.9 ONSDAG 6.9 TORSDAG 7.9 FREDAG 8.9 

7.30 – 15.00 Natalia Phatcharee Dominika Natalia Irina 

8.30/9.00 – 16.00 Dominika Natalia Phatcharee Dominika Natalia 

9.15/9.45 – 16.45 Phatcharee Dominika Natalia Irina Dominika 

      

9.45-10 

10 – 12 

Tema: 

Brannsikkrehet 

 

14.30 

 

Ordensbarn: 

Milla og Leia 

 

Morgensamling 

Vi jobber med  

tema: 

«Brannsikkerhet» 

sammen med 

Eldar og Vanja 

 

Smørelunsj 

Bli-me-dansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruktsamling 

 

 

Morgensamling 

Vi jobber med m 

tema: 

«Brannsikkerhet» 

sammen med 

Eldar og Vanja 

 

Bli-me-dansen 

 

Varmmat  

   
 

 

 

 

 

 

Fruktsamling 

 

Morgensamling  

Brannøvelse 

kl.10 

 
 

Ut på tur til 

Asker! Ta med 

sitteunderlag, 

sekk, mat og 

drikke 

 
 

 

 

 

 

Fruktsamling 

 

Morgensamling 

Svømming med 

førskolebarna 

 

Musikksamling 

med 3- og 

4åringer 

 

Bli-med-dansen 

Varmmat 

   

 

 

Fruktsamling 

 

Morgensamling 

Vi begynner med 

årets FORUT-

prosjektet og 

«flyr» til Sri 

Lanka! 

 

 
 

Førskolegruppe 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fruktsamling 
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Her kommer ukeplanen for uke 36. Vi jobber  med tema «Brannsikkerhet» i denne uken og skal ha forskjellige 
aktiviteter i forbindelse med dette temaet og brannøvelsen på onsdag.  

Vi går på tur til Asker på onsdag. På torsdag blir det svømmekurs med førskolebarna og musikksamling med 3- og 
4åringer. 

Vi deltar i årets FORUT-prosjektet om Sri Lanka og begynner å jobbe med dette på fredag! FORUT er en norsk 
bistandsorganisasjon som jobber for å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre 
levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk 
bevisstgjøring. FORUTs oppdrag er å mobilisere, organisere og gjøre folk, spesielt kvinner og barn, i stand til å utvikle 
sitt potensial. De skal kunne kreve sine rettigheter og bekjempe fattigdom, urettferdighet og undertrykkelse med 
demokratiske og fredelige midler. FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv. FORUT er en forkortelse for 
FOR UTvikling, og organisasjonen er eid av de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba. 
FORUT er involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia. FORUT har 
rammeavtale med NORAD, noe som sikrer langsiktig finansiering av prosjektene. Virksomheten er delt inn i tre 
programområder: Kvinner og likestilling, barnerettigheter, rus som utviklingshinder. Vi skal jobbe med dette prosjektet 
hele september og avslute vår deltakelse i barneaksjonen med FORUT-festeval den 24.oktober. Dere får mer 
informasjon om vår prosjektarbeid etter hvert. 

Vi vil gjerne ta imot tilbud om plukking høstens bær og frukt i deres hager om dere har noe som dere ikke trenger. 

Vi samler turpenger, det er 120 kroner. 

Eskil leverer pålegg til smørelunsj i uke 37. 

Fotografering i barnehagen blir mandag den 11. september kl. 9.  

Den 12. september blir det foreldremøte i barnehagen.  

Lusekompanje 28.08-3.09. Aksjon mot hodelus Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å 
delta på nasjonale, halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres hvert år i uke 10 og 35. Vår barnehage skal delta 
i uke 35, helgen 2.-3. september. Aksjonens målsetning er at samtlige av landets skoleelever og barnehagebarn 
undersøkes for hodelus. Det er meget viktig at alle i barnehagen deltar. I tillegg til barnehagebarna og de ansatte bør 
øvrige familiemedlemmer sjekkes for hodelus i aksjonsperioden. Dermed vil risikoen for gjensmitte og antall tilfeller av 
hodelus over tid reduseres kraftig. Dersom det oppdages hodelus, er det ikke nødvendig å holde barnet borte fra 
barnehagen, men behandling bør komme i gang raskest mulig. Hodelus oppdages ved å gre håret med en lusekam 
(kjøpes på apoteket). Det er viktig at man grer håret i hele dets lengde, og at man starter helt innerst ved hodebunnen. 
Folkehelseinstituttet anbefaler greing i vått hår. Vått hår hemmer lusenes bevegelse. Man kan tilsette balsam for å 
lette greingen. Tørk kammen med tørkepapir eller håndkle etter hvert drag og se etter lus. Når lusene har tørket, vil de 
begynne å bevege seg rundt. Noen foretrekker å gre i tørt hår. Personen som gres bør da stå bøyd over et hvitt 
håndkle eller lignende, slik at man oppdager lus som faller ned fra håret. Det viktigste er likevel at man grer. Dersom 
hodelus oppdages, er det flere behandlinger som kan gjennomføres for å få bukt med problemet. Man kan 1) 
behandle med lusemiddel (kjøpes på apoteket), 2) kjemme hyppig (daglig i 14 dager), eller 3) klippe håret kortere enn 
0,5 cm. Ved bruk av lusemiddel er det viktig å følge pakningsvedlegget nøye. Hodelus er ikke farlig, men er plagsomt 
for den det rammer. Hodelus smitter ved hode-tilhode-kontakt og kan ramme alle, uavhengig av alder, hårtype, osv. 
Lus blir raskt svekket når de er borte fra hodet. Det er derfor ikke nødvendig å vaske hus, møbler, puter, osv. Vi håper 
alle som har barn i vår barnehage støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen i 
barnehagen i fremtiden. Resultater fra forskning viser at det viktigste tiltaket for å redusere antall tilfeller av hodelus er 
å sjekke ofte. Utover aksjonsperioden bør barna gres minst én gang i måneden, gjerne hver uke. Les mer om lus på 
www.fhi.no/lus. 

 
Ha fortsatt en strålende helg! 

Mvh Irina 

http://iogt.no/
http://juvente.no/
http://www.juba.org/
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