
Månedsbrev for oktober Blå avdeling 
 

Takk til dere som hadde mulighet til å komme på foreldremøtet.       

 

I måneden som har gått har det vært mye god lek både inne og ute. Inne leker vi mest på Blå 

avdeling og på formingrommet. Noen barn går også ofte på besøk til Gul og Rød avdeling og 

leker med venner som er der. I samlingsstundene deler vi barnegruppa i to, 4-5 åringene i en 

gruppe og 2-3 åringene i en gruppe. Noen ganger har vi fellessamling for alle. Det er gøy å se 

hvordan de eldste barna hjelper til ved å spørre de yngre barna om de vil sitte på fanget. Noe 

de yngste setter stor pris på. Samlingene har fokus på at vi skal få en 

god opplevelse sammen. 

I august og september har fokuset vært på tilvenning, bli kjent og bli trygge på hverandre. Vi 

har også hatt fokus på vennskap, og skape gode relasjoner mellom barn og voksne og mellom 

barna. De eldste barna har vært så utrolig gode til å inkludere de nye i lek, vise de hvordan vi 

gjør ting, og hjelpe de når de trenger det.       

 

Brannvern: I uke 38 hadde vi fokus på brannvern i barnehagen. Vi ble kjent med Bjørnis 

som har lært oss om brannvern, brannbil, brannøvelser og røykvarslerevarslere. Vi hadde også 

brannøvelse i barnehagen og ulike aktiviteter som er knyttet mot brannvern.  

 

 

 

 



Tur: Vi er godt i gang med tur og vi har hatt noen turer i nærområdet. For barna er nok lek 

den naturlige inngangsporten til friluftslivet, både spennende og rolig lek i natur. Klatre i trær, 

leke gjemsel, se på småkryp, leke med pinner, kaste steiner og kongler i bekken, samle på 

steiner, bygge hytter, skape rom, grave, rote og utforske omgivelsene.   

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas 

vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig 

utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen 

som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider». 

(Rammeplanen, 2017).    

  

 

Temaarbeid:  

«Identitet handler om å finne seg selv, hvem er jeg og hvem er jeg i det miljøet jeg nå beveger 

meg i. Identitet skaper man gjennom erfaring og man utvikler seg videre med det som 

utgangspunkt». (Hvordan samarbeid for å styrke barnets selvfølelse og identitet 

(varingskollenbhg.no)  

Temaet i september/oktober måneden skal nettopp handle om det «Meg selv». Her vil vi ha 

ulike aktiviteter og refleksjoner knyttet til barnas identitet; Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hva 

liker jeg å gjøre? Hva er mine interesser? Hva liker jeg av mat? Osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://varingskollenbhg.no/Innhold/Nyhet/116716
https://varingskollenbhg.no/Innhold/Nyhet/116716


«Kroppen er min» vil være tema for skolestarterne i oktober måneden. 

Hovedmålsettinger for temaet, «kroppen er min»   

 

• Styrke barnas begrepsapparat, selvfølelse, egenverd og respekt for egne og andres 

identitet, kropp og grenser   

• Styrke mulighetene for avdekking av krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle 

overgrep mot barn   
 

Vi vil gjennom samlingene med barna gi dem innsikt i og begreper for:   

 

• Forskjellen på hva er lov og ikke lov å gjøre med andres kropp. Dette inkluderer 

normalisering av åpenhet om alle kroppsdeler, og om krenkelser, omsorgssvikt, vold og 

seksuelle overgrep   

 

• Forskjellen på gode og vonde erfaringer, gode og vonde hemmeligheter   

 

• Hva de skal gjøre og hvem de skal henvende seg til hvis noen gjør noe med dem som 

de ikke liker, ikke forstår eller synes er vondt, ekkelt eller rart   

 

Vi bruker animasjonsfilmene episode 2:5 og 3:5 fra NRK Supernytt «kroppen min eier jeg» 

i samlingene som en del av opplegget.   

   

Viktig!   

• Fredag 21.oktober har vi planleggingsdag. Da er barnehagen stengt.   

 

• Vi har fått plass på svømming med skolestarterne fra uke 43 – dette vil dere også få 

nærmere informasjon om. 

 

• FN-dagen 24 oktober. I år ønsker vi å markere FN-dagen sammen med dere 

foreldrene her i barnehagen. Mer info kommer senere 

   

 

Hilsen oss på Blå, v Mustafa.   

 


