
 

VAKT: MANDAG20.08 TIRSDAG 21.08 ONSDAG 22.8 TORSDAG 23.8 FREDAG 24.8 

7.30 – 15.00 Dominika Linda/Eivind Monika Dominka Irina 

8.30/9.00 – 

16.00 

Eivind Dominika Katerina Monika Dominka 

9.15/9.45 – 

16.45 

Monika Monika Dominka Irina Monika 

      

9.45-10 

10 – 12 

Tema 

«Vennskap» 

Ordensbarn: 

Olivia og 

Othilie 

 

 

 

14.30 

 

Morgensamling 

Vi danser 

BlimE!Dansen 

 

 

Smørelunsj 

Guro leverer 

pålegg 

 

 

 

Fruktsamling 

 

Morgensamling 

Musikksamling 

 

Vi danser 

BlimE!Dansen 

 

VARMMAT 

Fruktsamling 

 
 

Morgensamling 

med Lyset 

 

Turdag: ta med 

drikke, 

sitteunderlag og 

mat som passer å 

spise i skogen. 

 

 

Fruktsamling 

 

Morgensamling 

Felles 

musikksamling 

 

Svømming med 

førskolebarna 

Vi danser 

BlimE!Dansen 

 

Fruktsamling 

 

Ha-med-dag! Ta 

med deg noe grønt 

(klær, leker, 

andre ting) 

Morgensamling 

Vi danser 

BlimE!Dansen 

 

Førskolegruppe 

 

 

Fruktsamling 
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Hei! 

Her kommer ukeplanen for uke 34. Vi fortsetter å jobbe med tema «Vennskap» denne uken. 
Vi danser «BlimE!Dansen», lærer sang «Skal vi være venner» og snakker om situasjoner 
som kan oppstå mellom venner i barnehage. 

Vi ønsker Katerina som kommer fra ferien på onsdag velkommen!  

Hver onsdag på tur fra kl. 10 til kl. 14. Som oftest går turen til områdene vi har i nærheten i 

barnehagen, vi beregner ca. 30 min gange hver vei. Vi går på tur (nesten) uansett vær. 

Selvfølgelig ser vi an været om turen kanskje blir kortere enn planlagt, og om maten spises 

under tak.   

Barna må ha med seg egen sekk med mat som passer til å spise på tur, drikke, sitteunderlag 

og skift når vi skal på tur. Ryggsekken til barna bør være anatomiske, slik at den ikke 

belaster barnets rygg, og bør derfor ha festereimer foran på brystet og i livet, slik at de sitter 

godt på en liten barnerygg. Sjekk av og til at sekken er riktig tilpasset barnet ditt. 

 

På torsdag skal førskolebarna Leia, Johan, Julia, Oline, Lena og Christian på svømmekurs 

med Linda og Irina. Førskolebarna må leveres til barnehagen innen kl. 9.00 den dagen. De 

skal ha med seg badetøy, skiftetøy, håndkle og såpe. 4- og 3åringer blir i barnehagen 

sammen med Dominika og Monika mens førskolebarna er på svømming. 

De aller fleste barna synes at ha med-dagen er stas, og gleder seg veldig til å ta med seg en 

privat ting til barnehagen. Vi kommer derfor til å fortsette med ha med-dag på fredager. 

Tema for ha-mad-dag denne uken er «Grønn farge», ta med deg noe som er grønt.  

Regler for ha med-dagen er:  

- Våpenleker av alle typer er ikke tillatt på ha-med-dagen. Våpen hører ikke hjemme i 
en barnehage. Vi har mange fine pinner, spader og raker som gjør seg utmerket som 
substitutter dersom det skulle oppstå en lek som behøver våpen. 

- Batteridrevne spill og leketøy oppfordres ikke til samlek og går i mot hele hensikten 
med dagen.  

- Sminke og høyhælte sko er heller ikke en del av barnehagehverdagen, og gjør seg 
best på voksne, ikke barn.  

- En leke pr barn (selvfølgelig har du for eksempel med dukke går klærne den har på 
seg innenfor, badminton har 2 rekkerter og ball og lignende).  

Dersom noen av de nevnte tingene blir medbrakt, havner de i en kasse, hvor foreldre og 

barn kan få de tilbake fredag ettermiddag ved henting. Vi vil minne om at barn behandler 

leker røft, og dette kan medføre at noe blir ødelagt eller blir borte. Er du/dere redd for dette, 

så la det bli igjen hjemme. Leker som blir tatt med utenom Ha-med-dagen vil bli lagt bort av 

personalet. 

 

Vi serverer varmmat tirsdag og torsdag denne uke. Guro leverer pålegg til smørelunsj på 

mandag. 

Minner dere på at regnetøy, gummistøvler og nok skiftetøy i barnehagen er helt nødvendig i 

denne årstiden ☺  

11.september blir det fotografering i barnehagen. 

Ha en fin helg! 

Mvh Irina 


