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Vi har fått en flott barnegruppe og nye vennskap er opprettet og alle ser ut til å ha funnet sin 

plass på Askeladden. Lego, nupper, tegning, togbane og biler er populære inneaktiviteter.  

Ute er det bygging av hus og tunneler og fortsatt kan vi snu på steiner på jakt etter småkryp, 

flere makk har vi også funnet. Et barn kom og viste en makk og sa «det e kjæledyret mitt». 

Linda og flere av barna har også luket og ryddet ute, de har gjort en kjempeinnsats. Noen av 

barna ble så inspirert av hvor fint det ble at de ville koste og rydde inne på avdelingen også. 

       

Uke 38 var den landsomfattende Brannvernuka, vi hadde da en uke med fokus på Brannvern. 

I samlingen lærte vi om brannvern ved hjelp av Brannbamsen Bjørnis som er en nasjonal 

satsing når det gjelder 

brannvernopplæring for barn i 

barnehager. Vi brukte også 

smartboarden til å øve oss på å 

ringe nødnummeret og avsluttet 

uka med at alle fikk lage hver sin 

brannmann hatt på formings- 

rommet                         

Oktober står for døren og vi gjør oss klar til høstens inntog. Høsten byr på flotte farger og 

forandringer i naturen som gir rom for mye undring. Noen av barna har malt høstbilder vi har 

hengt opp på avdelingen og vi vil lage mer høstkunst etter hvert .  

Vi vil fortsette å jobbe med vennskap. Vi har pratet mye om samarbeid som er tema i den ene 

en av vennebøkene. Når Myrongane var på tur i skogen bygget de hytte og var veldig opptatt 

av at de måtte samarbeide for å klare å løfte de tunge stokkene. Vi har også sett mye bra 

samarbeid når de bygger togbane og lego. 

 

I september har vi vært så heldige og hatt barne- og ungdomsarbeider elever ved Jåttå v.g.s på 

besøk et par dager. De har hatt ulike aktiviteter både i skogen på fotballbanen og ute i 

barnehagen. I skogen lærte barna om reven, bjørnen og insekter. De hadde også sangleker og 

fikk krype gjennom et edderkopp nett elvene hadde hengt opp. På fotballbanen fikk barna 

være med å holde en stor fallskjerm, de laget bølger og fikk også gå under. De hadde også 

ulike leker som «Rødt lys» og «Bro, bro brille».  Barna synts det var veldig spennende med 

disse store ungdommene og koste seg veldig med de ulike aktivitetene. Så tusen takk til Jåttå 

for to kjekke aktivitetsdager. 



Vi har nå kommet i gang med «Min uke» som barna synes er veldig stas. De får da sitte foran 

og hjelpe til under samling. 

Vi markerer nasjonaldager på avdelingen med flagget og samling med fokus på barnet og 

landet. Denne måneden vil vi markere Tyskland, Spania og Tyrkia sine nasjonaldager. 

Vi har hatt tradisjon med på FN dag med kafe her i barnehagen, men dessverre må vi avlyse 

dette arrangementet i år på grunn av corona. 

1.oktober vil vi ønske Carl velkommen til oss på Askeladden vi gleder oss til han begynner 

hos oss. 

Fint om dere gir beskjed hvis noen av barna tar fri i uke 41 som er skolens høstferie. 

Vi merker det er blitt litt kaldere i lufta. Fint hvis dere passer på at det er nok skift og varme 

klær i kassene til barna. Vi minner også om merking av klær da det gjør hverdagen for oss litt 

enklere. 

Hver fredag vil vi at dere tar hjem barnas regntøy og støvler, så vi kan få vasket garderoben. 

 

Med vennlig hilsen oss på Askeladden. 

 


