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Tusen takk til alle som kom på foreldremøtet vårt. Det setter vi stor pris på. Presentasjonen av bilder
henger i gangen på veggen ved dagsrapportene hvis dere ønsker å se på dette.
Tilvenning og trygghet har også stått i fokus denne måneden og det å skape trygge rammer er fortsatt
viktig. Nå opplever vi en trygg gjeng som ler og smiler, og de deltar aktivt i lek og samspill med barn og
voksne. Barna er fulle av energi og nysgjerrighet, og er derfor lette å få med på ulike aktiviteter.
Denne måneden har barna engasjert seg mye i leken. De har lekt mye rollelek, blant annet familielek.
Leken har foregått både inne og ute og over lengre tid. Ettersom leken har utviklet seg, har de flyttet
leken rundt i barnehagen. Inne har de bygget hytter, iskremkiosk, dyrehager, butikk osv med ulike
rekvisitter og utstyr som madrasser, tepper, naturmateriale etc. I leken er alt mulig. Det er barnas fristed
og gir barna mye glede. Å leke er gøy
Samtidig ser vi at barna er blitt gode på å inkludere
hverandre, de inviterer hverandre inn i leken, kommer med innspill og lytter til andre. Gjennom leken får
barna opplevelser og erfaringer med sosiale ferdigheter og de finner verktøy for hvordan komme inn i
leken på en god måte.
I vinduet på avdelingen har vi hengt opp fokusord som vi har vært opptatt av og snakket mye om. Dette
er ord som barna bruker. Barna undrer seg over høsten, og for å gjøre det mer synlig for barna har vi
hengt opp bilder til alle ordene. Eks vann, gjørme, høst, blader, farger osv. Vi har også laget
hjemmelagd play dough i høstfarger. Den er god og myk mot hendene og lett å arbeide med.
Skogsdyrene har også gått over play dough og lagd spor.
Blåveisene har gått til butikken og kjøpt ris. Lenge trodde alle at vi skulle kjøpe is
Ris er et fint
sansemotorisk materiale som barna har lekt mye med. Vi farget risen i ulike høstfarger og helte den opp
i en stor lav plastkasse slik at flere barn får plass rundt kassa. Kassen med ris har blitt fylt opp med ting
etter hva barna har snakket om. Nå er det høstblader, rognebær og skogsdyr i kassa.
På veggen over sofaen og på veggen inn til kjøkkenet henger vi kontinuerlig opp bilder av barna og
hverdagen vår. Vi ser at bildene blir et naturlig samlingspunkt for barna der de samtaler og inkluderer
hverandre som igjen fører til at flere blir nysgjerrige.
Vi har også hatt flere eksperimentsamlinger. Da tar vi forskerbrillene på og undrer oss sammen. Disse
samlingene blir nesten litt magiske og vekker barnas nysgjerrighet. På sist samling forsøkte Toril å finne
ut av hvilke gjenstander og naturmateriale som fløt i bolle med vann og hva som sank. Vi prøvde med
en stein, bomullspinne, bark, kronestykke, legokloss, kongle, nøkkel osv. Barna engasjerte seg veldig
og kom med mange innspill. Når noe sank sa de: «det var det jeg sa,» og når noe fløt sa de: «den er jo
lett som en fjær.»
Under samlingene har vi også delt gruppa i 2. Det blir mer ro og plass til alle og mindre støy som igjen
fører til at det er lettere å konsentrere seg.
Fellessamlingene på fredager er en koselig tradisjon. Hele barnehagen møtes på kjøkkenet der vi blir
møtt med eventyr, dramatisering, skuespill, sang og musikk. Voksne på huset rulerer på ansvar og på
den måten blir barna presentert for ulike sjangre.
Utegrupper med Løvetenner og Solsikker.
Vi har kommet godt i gang med ulike aktiviteter ute i naturen.
Med Solsikkene tar vi blant annet utgangspunkt i to hefter som omhandler språk og tallforståelse. Vi
ønsker å sikre at vi kommer oss gjennom alle områder som både våre progresjonsplaner og

rammeplanen krever at vi skal. Derfor jobber vi oss ganske systematisk gjennom område for område. Vi
bruker heftene som blyant- og papir-oppgaver for Solsikkene på onsdager og i tillegg legger vi til rette
for praktiske aktiviteter som omhandler temaet. De samme områdene tar vi for oss med Løvetennene
når de er ute, bare i en litt mer forenklet form.
Vi opplever at dette er en effektiv måte for oss å sikre at vi er gjennom mye av det vi må, samtidig som
barna ser frem til samlingene i skogen med oppgaver og aktiviteter.
Til nå har vi tatt for oss områder som former, mønster, farger, sortering, plass/posisjon, plassering og
vær.
Ellers utnytter vi mye her og nå-situasjoner når vi er ute i naturen. Vi legger vekt på å støtte og berike
barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst. Når vi for eksempel støter på en død mus
på veien eller en slimete sopp, tar vi oss tid til å studere og undre oss over det vi finner. Det kommer
mange kreative tanker ut av de situasjonene vi stopper opp og undrer oss over.
Det er nysgjerrige og fine grupper å ha med seg ut på oppdagelsesferd i naturen.
Praktisk info
- 11.okt: Besøksdag for de barna som var solsikker før sommeren.
- 15.okt: Dugnad i barnehagen kl 16 og utover. (Dugnaden er uten barn)
- 18.okt: PLANLEGGINGSDAG. BHG ER STENGT. 17.okt drar personalet på studietur til
Gdansk, derfor stenger barnehagen kl 15.
- Vi sette stor pris på om dere kan rydde jevnlig i klær og sko på barnas plasser og se til at de har
klær og skift etter årstid. Husk at vi er mye ute☺
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