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  Bikuben 

 

September 

Nå er høsten ordentlig i gang, og vi går en mørkere tid i vente. Tiden flyr! Denne måneden har vi 

fortsatt arbeidet med å bli bedre kjent på avdelingen. De voksne begynner å bli godt kjent med 

alle barna, og vi ser at det å bruke god tid på tilvenning lønner seg. Det er kjekt å se at de «nye» 

barna begynner å bli trygge i barnehagen, og utviklingen de har hatt så langt. De eldste barna 

fortjener også skryt, da de har taklet denne tøffe tilvenningsperioden på en staut og god måte. 

Det er tøft når barnegruppen endres, og de går fra å være minst til størst. Nå er vi 11 av 12 

barn på plass, og vi regner med det 12 barnet kommer om ikke så alt for lenge til.  

Vi har nå kommet godt i gang med rutinene og ukeplanen, som består av språkaktiviteter, 

temaarbeid, turer og samlinger. Vi har også kommet i gang med fast samling på morgenen, som 

en super start på dagen. Da synger vi «god morgen» sang og prater vi om hvem som er i 

barnehagen. Vi går også igjennom hva hver gruppe/hvilke barn som skal gjøre hva. Dette 

fungerer som en fin overgang fra lek på morgenen til aktiviteten som skal foregå denne 

formiddagen. Vi har også kommet i gang med turer hver uke, noe som vi opplever at barna syns 

er veldig kjekt. Vi utforsker nærmiljøet og bruker god tid hver vei slik at barna får tid til å utforske 

det de ønsker på veien. Om dere vet om noen flotte turområder i nærheten så gjerne tips oss 

om dette        

 

I rammeplanen for barnehagen står det at personale skal «legge til rette for naturopplevelser og 

bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring» (utdanningsdirektoratet, 2017)  

 

I uke 38 hadde vi brannvern uke, noe som var kjempespennende for både store og små. Vi 

pratet om brann og brannbamsen «Bjørnis» gjennom hele uken, og vi fikk være med på at 

brannalarmen gikk av. Vi hadde formingsaktiviteter hvor barna maler brann, og vi hadde 

samlinger hvor vi pratet om temaet. Barna fikk også vært med på brannslukking utenfor. Vi hang 

opp «brann» i vinduene, og fant frem brannslangen. Alle som ønsket fikk være med å hjelpe å 

slukke brannen. Gjerne ta en titt inne på avdelingen, der henger det en temavegg hvor dere kan 

se hva vi jobbet med! 

 

Oktober og viktige datoer: 

- Vi fortsetter å jobbe med rutiner og dagsrytmen vi har satt opp. 

- Vi jobber i små grupper og deler oss så ofte vi kan. 

- Vi fortsetter å jobbe med temaet «meg selv». 

- I uke 41 er det høstferie. Fint om dere kan gi beskjed om ditt barn skal ha noe fri denne 

uken. 

- FN-dagen markeres fredag 21. oktober. Tema for året er «Leger uten grenser». Vi gir 

dere et innsyn i hvordan vi jobber ved hjelp av dokumentasjon/utstillinger på 



avdelingen. Det blir åpen kafe fra 15.00-16.00, vi er ute om været tillater det. Det 

kommer mer info på en lapp i gangen hvor dere foreldre blant annet kan skrive opp om 

det er noe dere kan bidra med. Barnehagen stiller med kaffe, te og saft.   

 

 

Bursdager i Oktober: 

 

• Siri fyller 54 år den 3. Oktober 

• Solveig fyller 30 år den 28. Oktober  

 

Vi gleder oss til nok en måned fylt med fantastiske opplevelser og fine øyeblikk sammen 

med barna. Vi takker for et godt samarbeid med dere foreldre, og gleder oss til 

fortsettelsen. 

 

Hilsen alle oss på bikuben!       

 


