
 
 

Månedsplan for august og september 

 

Uke mandag tirsdag onsdag torsdag Fredag 
34 20 Lek på tvers 

1030 
samling 
-Meg selv 

21 Lek på tvers 
1030 samling 
-Meg selv 

22 Lek på tvers 
1030 
samling 
-Meg selv 

23 Lek på tvers 
1030  
Samling 
-Meg selv 

24 Lek på tvers 
1045 kristen 
samling 
-skapelsen 
 

35 27 Lek på tvers 
1030 
Hurra for 
Henrik 

28 Tur for 2015-
barna 
Husk turmat 

29 Lek på tvers 
1030 
Samling 
-meg selv 

30 Turdag for 
hele gruppa 
Husk turmat 

31 Lek på tvers 
1045 Kristen 
samling 
-skapelsen 

36 3 Lek på tvers 
1030 
Samling 

4 Språk-lek-
læring 2015 
barna 

5 Lek på tvers 
1030 
samling 
-Meg selv 

6 Turdag for 
hele gruppa. 
Husk turmat. 

7 1045  
Kristen 
samling 
-Skapelsen 

37 10 Lek på tvers 
1030 
Samling 

11 Tur for 2015 
barna 

12 Lek på tvers 
1030 
Samling 
-meg selv 

13 Turdag for 
hele gruppa. 
Husk turmat. 

14 1045 Kristen 
samling 
-Skapelsen 

38 17 Uteuke for 
Marihøner! 
 
 

18 Uteuke for 
Marihøner 
 
1830  
Foreldremøte 
 

19 Uteuke for 
marihøner 

20 Uteuke for 
marihøner 

21 1045 
Kristen 
samling 
-skapelsen 

39 24 Lek på tvers 
1030 
Samling 

25 Tur for 2015 
barna 

26 Lek på tvers 
1030 
Samling 
-meg selv 

27 Turdag for 
hele gruppa. 
Husk turmat. 

28 Høsttakkefest i 
barnehagen- 
 

 

Da er barnehageåret godt i gang, og vi ser frem til et fint år på 

Marihønegruppa! Det blir en flott gjeng. Vi ønsker spesielt Maria Chanha, 

Laura, Ludvig, Joakim, Alvilde og Eila velkommen. Henrik, Abdrahman, Maria, 

Issac, Lotta og Gabriel viser stor omtanke overfor de nye barna – det lover godt 

for det kommende året.  De voksne på gruppa er Solfrid, Muna og Guro. Liv er 

med oss på tirsdager.  

 

 Litt praktisk informasjon: Vi har felles frokost på Maurtua fra 0730-0830. Husk 

å ha med nok mat om du vet at barnet skal spise her på ettermiddagen eller 

 



det er turdag. Kommer dere etter 0830 regner vi med at dere er ferdige med 

frokosten. Etter frokost deler vi oss. De minste barna som tilhører 

marihønegruppa blir igjen på Maurtua, mens hare og rev går innover på 

Bamsebo. Dette gjør vi for å skjerme de små som akkurat har begynt i 

barnehagen, sånn at de får en rolig start i trygge omgivelser. Da er det veldig 

viktig at dere som hører til rev og hare leverer barna deres inne på Bamsebo 

etter 0830.  

Turdag Marihønegruppa har turdag på torsdager. Da skal vi gå på tur til 

Marihøneskogen – 50 meter fra barnehagen.  

Vi er takknemlig om dere pakker sekk hjemme. Her skal det ligge: Matboks, 

vannflaske, spiservotter (fingervanter/tynne votter). Når dere kommer i 

barnehagen ligger det kopp og sitteunderlag i hylla til barnet – vi blir veldig glad 

dersom dere putter dette nedi sekken også.  

 

2015-gjengen: Dette barnehageåret er det en flott gjeng med barn født i 2015 

på marihønegruppa. For at de skal få nok utfordringer har vi valgt å ha en eget 

opplegg for dem på tirsdager. Da skal de ha språk, lek, læring en uke og turdag 

den andre uken. Vi kommer også til å invitere med oss noen av 2015 barna på 

haregruppa disse dagene. Tiden det er lek på tvers kommer også 2015 gjengen 

mulighet til å leke med de større barna inne på bamsebo.  

 

Sette av datoen for foreldremøte: 

Tirsdag 18. september blir det foreldremøte kl 1830. Her får dere mye god 

informasjon, og dere har mulighet til å bli kjent med hverandre i 

foreldregruppa. 

 

Ha en fin høst! 

Hilsen Guro 

 

 

Dette er Mari. Hun er et viktig medlem av 

marihønegruppa. Hun kommer til å bli med oss 

på tur og i alle samlinger. 


