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Da er september over og her kommer en oppsummering. Vi 

er nå ferdige med alle oppstart-samtaler og det er godt å ha 

alle barna samla på avdelinga       

 

 

Temaet vårt var «meg og min familie». 

Vi fortsetter selvsagt å ha med dette temaet videre inn i det 

daglige da det er en stor del av barna, deres liv og identitet, 

og ikke minst siden det gir de trygghet her. 

 

 

Barna blir mer og mer trygge, og det er godt å se.  

Vi arbeider daglig med å få gode stunder sammen.  

Å styrke barnas selvbilde og selvstendighet er også noe vi 

har fokus på i hverdagen her, og legger til rette for at barna 

skal mestre og å kjenne på den gode følelsen av å klare noe 

selv. Vi inkluderer alle og de yngste får også gjøre ting selv 

med hjelp og støtte fra oss. Vi tilpasser til hver enkelt. De 

eldste sitter på eget bord med voksen der de får smøre 

brødskiver og pålegg selv, samt helle i melk, og vaske 

hendene og rundt munnen. Det samme gjelder med på- og 

avkledning.  

 



  

I uke 38 var det brannvernuke. Vi hadde en planlagt 

brannøvelse i barnehagen. Den gikk fint. Alle skvatt litt med 

en gang brannalarmen ringte, men ingen ble redde. Vi kom 

oss alle rolig ut til møteplassen.  

 

Ellers så var vi med Grevlingene og Sjiraffene på 

storkjøkkenet for å se på Brannbamsen Bjørnis-episode og 

musikkvideoer, pluss den nye Blime-dansen 2022. Det var 

gøy.  

 

 

Vi har også malt brannbil og malt flamme. Noen synes det 

var rart å kjenne på malinga med hendene, mens andre synes 

det var veldig gøy. Barna skal få meg seg disse maleriene 

hjem. 

 

 

 

Vi har hatt samlinger om morgenen. Vi pleier å starte med 

«god morgen alle sammen», ta fram bilde-tavla vår der vi 

snakker om alle barna, synger «Onkel Abraham» og 2-3 

sanger til før vi avslutter med «takk for i dag»-sang. Sangene 

«med krøllet hale», «lille Petter edderkopp», «Bæ, bæ lille 

lam», «Kua mi jeg takker deg», «Fola fola blakken», «Fem 

små apekatter», «en elefant kom marsjerende», «nede på 

stasjonen» og «tøffe, tøffe toget» går ofte igjen. 

Barna liker disse. Vi synger også mye spontant i løpet av 

dagen. Et eget dokument med sangtekstene blir lagt ut.  

 

 

Så langt har vi hatt noen turer i nærmiljøet på tirsdagene. Vi 

har sett på toget, planter, et stein-troll på Hillevåg, vært i 

skogen og spist bjørnebær, sett på redningsskøyte og ferge.  

 

 



 

Denne måneden har vi bl.a. spist følgende måltider: 

- Fiskeboller/-kaker med hvit saus og tilbehør 

- Laksekaker med tomatsaus, poteter, gulerøtter og pastinakk 

- Fiskegrateng med makaroni og revne gulerøtter. 

Barna har smakt på alt, og fått spise selv både med og uten 

bestikk. 

 

Det er blitt kaldere ute, og barna trenger flere og varmere 

klær, sko og utstyr. Husk at dere ikke trenger å bry dere om 

hvilke merker klærne har. Det som er viktig er at de er passe 

i størrelse og gode å bruke for barnet.  

En klesliste med det de har behov for legges ut. 

 

Takk for godt oppmøte på foreldremøtet.  

Det var hyggelig å se og snakke med dere       

Et referat er nå lagt ut på barnehagens hjemmeside. 

Vi minner på at vi trenger 2 foreldre fra avdelinga til FAU 

(Foreldrerådets arbeids- 

utvalg). De fremmer foreldregruppas fellesinteresser for barna 

overfor barnehagen og bidrar til et godt barnehagemiljø. Vi 

trenger 1 representant og 1 vara-representant. Er det noen 

som kan tenke seg det? Vi ønsker svar så raskt som 

mulig. 

Det er flott å se gjensynsgleda barna har når dere henter dem 

       

 

 

Det har vært en del sykdom på avdelinga med  

feber og forkjølelse denne måneden. For tida går det også 

omgangssyke (oppkast og diaré) her i barnehagen, så vi 

oppfordrer dere alle til å vaske/sprite hendene godt både ved 

levering og henting for å unngå smitte, samt å huske på 48-

timers regelen. 

 



 

I oktober skal vi ha temaet «høst». Vi skal ut på turer 

tirsdagene der vi bl.a. kan se på hvordan naturen og fargene 

endrer seg, plukke blader, steiner, kongler og kvister etc. (det 

som barna selv vil ta med seg tilbake). Disse har vi tenkt å 

bruke til å lage høstbilde(-r)/høstskog med.  

 

Vi skal også feire Lucio som blir 1 år. Hurra!       

 

24. oktober er det FN-dagen som markeres i barnehagen 

(mer info kommer på tavla inne på avdelinga).       

 

Dagsrytme: 
 

Barnehagen åpner kl. 07.30 

Frokost kl. 08.00-08.30 

Samling kl. 09.15 

Aktivitet/Grupper kl. 09.30 

Lunsj kl. 11.00-11.30 

Soving kl. 11.45-14.00 

Frukt kl. 14.00-14.30 

Frilek inne/ute kl. 14.30-16.30 

Barnehagen stenger kl.16.30 

 

Mob.nr til Pandaene: 48177118 

Gi beskjed om sykdom/fravær innen kl.09.30 ved å 

ringe eller sende sms. 

 

Viktige dager: 

Turdag tirsdager 

Fiskemåltid tirsdager 

Varmmat onsdager 

 

NB! Husk å merke alt barnet har med barnets navn. 

 

Hilsen oss på Pandaene: Oda, Maren, Julie og Feam. 

Pedagogisk leders mailadresse: 

oda.ims.sofienlund@stavanger.kommune.no 
 



 


