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« En trygg start » 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på 

september 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå er høsten i gang for fullt. September har vært en måned med 

mye fint vær. Dette har vi på labbetuss utnyttet og vært mye ute. 

Vi holder fremdeles på å bli bedre kjent med hverandre på 

avdelingen. Dette er en prosess som tar tid, men vi merker 

allerede at vi begynner å kjenne barna ganske godt. Barna virker 

til å finne mer ro i leken på avdelingen.  

 

Vennskap har vært tema for september. Vi har hatt samlinger der 

vi har snakket om hvordan man viser at man er en god venn og 

hva gode venner kan gjøre sammen. Vi har lest vennskapsbøker 

om Kanin og Pinnsvin, som deler og venter på tur. I hverdagen 

så støtter vi barna med å starte en god lek, holde leken gående og 

avslutte leken på en god måte. Vi øver på å få innpass i leken, og 

invitere andre med i leken. Det er kjekt å se at barna tar kontakt 

med hverandre og inviterer hverandre med i leken.  

 

Vi har begynt å gå litt turer i nærområdet og har fått besøkt 

lekeplasser og utforsket ulike steder vi kan gå. En dag gikk vi tur 

på stien nær Solhøgda og leita etter pinnsvinfamilien som vi har 

sunget en del om. På turen lyttet vi etter fuglelyder og gjenkjente 

kråkas lyd. Vi så også tog som kjørte forbi og det var det mange 

som syntes var stas!  



 

 

Fokusområde og 

innhold for 

oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedens tema: Høst  

 

Månedens bok/fortelling/eventyr: Lille Laban spøkelse 

 

Månedens nøkkelord:  

Substantiv: høst, blad, regn, sølepytt, venn, spøkelse, familie 

 

Verb: leke, plaske, gå (tur), springe, hoppe, spøke, trøste, 

inkludere,   

 

Adjektiv: våt, tørr, kald,  

 

Preposisjoner: i, på 

 

Pronomen: jeg, meg, min, din, han, hun 

 

Spørreord: hvor, hvem 

 

Månedens sanger: Når bladene de faller ned, Oppe på loftet 

 

Månedens rim: En er en og to er to 

 

Fokusområde: I oktober fortsetter vi å jobbe med vennskap og å 

styrke barna i lek med andre. Vi kommer til å bruke mye tid i 

lekegrupper der barna får anledning til å bli bedre kjent. I leken 

kommer vi til å bruke forskjellig typer materiell og øve oss på 

ulike former for lek. Vi har sett at fortellingen om 

spøkelsesfamilien eller «Lille Laban spøkelse» fenger barna på 

avdelingen. Denne fortellingen ser vi for oss kan være med på å 

inspirere til lek og gode undringssamtaler.  

 



I oktober skal vi også arrangere FN-kafe for dere foreldre med 

innsamling til organisasjonen Amadia International (se 

Amadia.no for mer informasjon). I forkant av dette kommer vi til 

å snakke litt om barn i andre land. Her vil vi legge vekt på 

mangfold og solidaritet, samt vennskap, inkludering og samhold.  

Bursdager 

merkedager 

 

 

10.10 Henrik 3 år! 

 

 

21.10 FN-kafé kl. 14.30-15.45  

Annen 

informasjon 
 

Nå er det høst! Det er viktig at dere passer på at barna har 

godt med skift i barnehagen, det er også viktig at de har 

ekstra lag med ull eller fleece til å ha på under regntøyet. 

Husk støvler! Samt lue og votter er godt å ha.  

Hilsen: 

 

Anne Buhl Larsson   

 

 

Anne.buhl.larsson@stavanger.kommune.no 
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