Fødselsdager:
➢ Jens 2 år mandag 23. September! ☺☺
Tema/Aktiviteter/Turer:
✓ Også i år vil et av våre hovedfokus være barns livsmestring og helse, et
viktig område i rammeplanen. Sentralt står trivsel, omsorg, vennskap, lek,
glede, humor, fysisk og psykisk helse, aktivitet og hvile, sosial kompetanse
og emosjoner. Vi jobber for å forebygge, hindre og stoppe mobbing og
utestengelse. Alle skal ha venner, føle seg inkludert og godt likt av både
barn og voksne. Fokus på å være gode mot hverandre, hjelpsomme og g i
omsorg. Vi knytter også dette til hvordan vi omgås dyr, helt ned til
insekter, mark, snegler og edderkopper. Vi benytter ulike typer
pedagogisk materiale, spill, bildekort og ”emosjonsputene” vi har på
Bjørnehiet. Tilpasset barnas alder og utvikling. Mer om dette ved høstens
foreldremøte.
✓ Høst, og naturen endrer seg. Bær, frukt, korn og grønnsaker som tema.
Knytte til matlaging og kokkegruppe.
✓ Vi starter opp med gym igjen, men ikke før i oktober og har leid gymsal i
Heimdalshallen en time annenhver onsdag. Som vanlig spiser vi der etter
gymmen. Matpakke og drikke. Barna trenger ikke egne gymklær, men MÅ
ha gymsokker eller antisklisokker. ☺
✓ Turdag i september blir torsdager. Turene vil gå til Løvåsen, fotballbanen
eller andre steder i nærområdet. ☺ Matpakke og drikke som vanlig til alle
turer. Obs! Obs!: ikke søt-pålegg på maten på turer der vi spiser ute,
p.g.a. faren for veps. Unngå også søt drikke på flaska av samme grunn, og
yoghurt. Sitteunderlag er kjekt å ha i sekken.
✓ Vi starter opp igjen med” kokkegrupper” på tirsdager. Vi kommer til å
starte med, for barna kjente retter, men ønsker etterhvert å utvide
repertoaret. Kom gjerne med innspill til retter vi kan lage. Mette og
Grethe deltar 4. September på konferansen ”Mat og måltider i
barnehagen”, i regi av Helsedirektoratet og Fylkesmannen.
✓ Brannvernuke/sikkerhetsuke. Uke 38 er det Nasjonal Brannvernuke, og vi
deltar. Har brannvern og sikkerhet som tema hele uke, og gjennomfører
også en varslet brannøvelse. Vi benytter materiell fra Norsk
brannvernforening, og har vår egen brannbamse Bjørnis. Også dukkene
Eldar og Vanja, som ungene er kjent med fra før hjelper oss i temaet.

Åpen brannstasjon Trondheim: Hoved-brannstasjonen Trondheim
Lørdag 21/9 kl. 11.00 - 14.00

Foreldremøte: tirsdag 25. September kl 19 – 21. Saksliste kommer.
Foreldresamtaler: oktober
Planleggingsdager i oktober: torsdag 10 og fredag 11. oktober. Litt fram i tid,
men greit å merke seg.
Høstferie? Skolen har i tillegg til de to dagene barnehagen har stengt , høstferie
hele uke 41. Gi oss beskjed dersom noen av ”våre barn” skal ha fri denne uka.
Også evt ferie andre uker så klart. ☺
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