
September har vært en fin måned på 

Billene. Barna har blitt trygge, og de har 

funnet seg godt til rette i barnehagen. Vi 

har brukt mye tid på lek ute og inne, og vi ser at barna koser seg 

med hverandre. De er en flott barnegruppe, og vi ser mange fine 

samspill mellom barna. 

 

I september hadde vi brannvernuke i Emmaus barnehage, med 

besøk av Bjørnis. På Billene sang vi noen sanger, latet som vi var 

brannmenn, lekte masse med brannstasjon, brannbiler og hatt 

disko med Bjørnis. De fleste barna kjente Bjørnis fra før og var 

glade i å ha han inne på avdelingen.   



Vi har også en del samlingsstunder i barnehagen. Dette synes 

barna er veldig gøy. Under samlingsstund øver vi oss på å vente 

på tur når vi velger sanger og følge med på det som skjer «her og 

nå». Vi synger mye i samlingsstund, både gamle og nye 

barnesanger. Ungene lærer ukjente sanger fort, og de er veldig 

flinke. Vi er komt i gang med ukesrytmen (som også er 

tilgjengelig for dere på nettsiden vår). 

På Mandager deler vi oss i 2 grupper. En gruppe er på tur/ute 

mens den andre gruppen er inne og har lese og språk-aktiviteter. 

Vi bytter om på ettermiddagen. 

På Tirsdager slik som på Mandager deles vi oss i grupper. Denne 

dagen er reservert for formingsaktiviteter. 

 

På Onsdager er det felles tur litt lengre unnå barnehagen der vi 

tar lunsj med oss og er tilbake til hviletid (ca kl 12). Barna er 

veldig glad i å komme seg på tur, vi ser at de observerer mye og 

er nysgjerrige på hva som skjer rundt. Det er masse spennende å 

oppdage og undersøke og de fleste blir særlig glade når vi finner 



eks bjørnebær - nam nam 😊 Vi har ikke helt komt i gang med 

«lange» turer grunnen tilvenningsperioden, men er «på vei».  

Torsdag er i utgangspunkt «utedagen» med ulike aktiviteter der 

vi leger fokus på grovmotorikk- de store kroppsbevegelser slik 

som hopping, springing eller kasting.  

Fredag er miljødagen. Vi sorterer leker som er bra øving på 

rydding og ikke minst begynnende elementer på matematikk.  

 

I Oktober skal vi ha fokus på tema «Høst». Vi skal gå mye tur, 

observere og studere endringer i naturen. Vi skal samle på 

naturmaterialer og bruke dem til formingsaktivitet for å pynte 

litt avdelingen vår. Vi skal synge høst sanger til kjente melodier, 

eks. 

 

Høstsang                                              

Melodi: Bjørnen sover  

 

Høsten kommer, ha det sommer 

takk for sol og lys. 

 

Hør nå tuter vinden 

stryker deg om kinnen. 

 

Det er høst nå, 

det er høst nå. 

Høsten den er fin. 

 



Torsdag 21.oktober skal vi markere FN dagen i barnehagen.     

Mer info om dette kommer, men hold av datoen.  

I Oktober slutter hos oss på Billene Leo. Vi er blitt veldig glad i 

Leo og kommer sikkert til å savne han. Vi ønsker han allikevel 

masse lykke til i den nye barnehagen. ❤️ Samtidig som Leo 

slutter skal et barn nytt starte hos oss. Hun heter Hafsa og vi 

gleder oss til å bli kjent med henne. 🙏🏼❤️ 

 

ANNET 

Vi minner om at barna trenger litt varmere klær utover høsten. 

De trenger en tynn utedress, og en varm genser/fleece-jakke til å 

ha under. Og gode sko som de kan leke, og holde varmen på 

beina i. Husk at for så små barn er det bedre med flere lag med 

tynt varmt tøy, enn store tykke jakker, votter og dresser. Det er 

viktig at det er lett for barna å bevege seg når de leker.   

 

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på:  

melanie.jane.ferreira.okland@stavanger.kommune.no 

jagoda.anna.rekas@stavanger.kommune.no  

 

Tlf til Billene: 456 36 425 

Hilsen fra alle oss på Billene       

 

 


