
Månedsbrev for Mynte                   oktober 2020 

 

Velkommen oktober! Nå er det høst. Måtte oktober fortsette som 

september sluttet, værmessig.  

                                                                                       

 

 

Nøkkelordene for oktober er ord som beskriver de aktivitetene 

barna nå skal bli enda bedre kjent med i barnehagen. Tur, 

male, lek, ute og inne.  

 

Våre refleksjoner fra september:  

For å nå det første målet vårt for september valgte vi å bruke all 

vår tid på barna. I Rammeplanen på side 20 står det at 

barnehagen skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse 

og vise omsorg for hvert enkelt barn. Fokuset har derfor vært på 

barnas behov for å ha en voksen i sin umiddelbare nærhet til 

enhver tid. Inne som ute. Å tilbringe så mye tid sammen gjør at vi 

blir godt kjent. Vi har gjort oss erfaringer med når de enkelte 

barna trenger litt ekstra støtte, vi vet hvilke situasjoner som skaper 

trygghet, og vi kjenner til hvilke leker de foretrekker og hvilke 

sanger som fenger mest. Alt dette er nyttige verktøy for oss voksne 

hele dagen gjennom for å dekke barnas behov for omsorg og 

trygghet.  

 

Når vi nå reflekterer over måneden som har gått ser vi tydelig at 

innsatsen har båret frukter. I starten av måneden var noen av 

barna avhengige av en voksen sitt fang eller favn det meste av 

tiden. Nå derimot skjer det i mye mindre grad. Nå kan det være 

nok at de vet hvor vi er eller at de hører stemmen vår. Barna 

begynner å forstå at vi kommer tilbake om en liten stund, når vi 

må på toalettet eller har et ærend på kjøkkenet, så lenge vi har 

forberedt de på det. De fleste barna er derfor i stand til å løsrive 

seg og delta i leken med de andre barna eller utforske rom og 

leker litt på egenhånd. Barna kan også forlate oss for en stund. 

Det forteller oss at barna er trygge.  Vi ser dermed at vår valgte 

bruk av tid har vært svært fornuftig fordi barna er blitt trygge i 

sin nye hverdag.  



 

 At barna er trygge i barnehagen gjør at vi kan innføre flere 

aktiviteter.  

 

Som mange av dere vet så har vi hatt en del biting på avdelingen 

i løpet av september. Når små barn er sammen i en gruppe som i 

barnehagen vil det være noen  av barna som er fysiske. Det kan 

være dytting, riving i håret, biting, slåing eller klyping, eller en 

salig blanding av alle de fysiske utspillene jeg har nevnt.   

Hos oss er det biting. Det er det fysiske utspillet som ser verst ut eller 

får verst konsekvenser. Forskning viser at det som kan hindre 

fysiske utspill er empati. Når empati utvikles hos barn strides de 

lærde om, men de fleste vi hevde at det utvikles fra rundt to års 

alder. Vår rolle er derfor å ha fokus på at det er vondt for de 

barna som blir bitt, og at de ikke vil at hen skal bite. Vi må også 

legge til rette for gode strategier, og sørge for at de fungerer for å 

få slutt på bitingen. Videre må vi observere, og prøve å forstå 

hvorfor barna biter. Er det et uttrykk for frustrasjon eller 

utrygghet? Dette jobber vi hardt med hver eneste dag. 

Avslutningsvis vil jeg også få med at vi må ha barneperspektivet 

på de fysiske utspillene. Hvis jeg som voksen slår eller biter da gjør 

jeg noe slemt, fordi jeg vet konsekvensene av det jeg gjør. Men det 

vet ikke barna. Så vi må ikke ta et voksenperspektiv på dette, men 

se det fra barnas perspektiv. 

I september sa vi ha det bra til Kaja! Kaja skal flytte, og slutter 

derfor i barnehagen. Det blir et stort savn hos både store og små, 

men vi ønsker henne lykke til på den nye ferden. Vi vet ennå ikke 

hvem som skal begynne hos oss, eller når det nye barnet begynner. 

Så vi venter i spenning på det. 

Alt i alt erfarte vi gjennom september at barna er klare for å bli 

introdusert for flere aktiviteter. Og det bringer oss over i oktober. 

 

 

 

 



Oktober på Mynte 

 

I oktober vil fokuset være på de nye rutinene og aktivitetene vi 

fortsetter å introdusere.  Men vi trenger noe som fenger barna å 

fylle de ulike aktivitetene med. Målene for oktober er derfor som 

følger: 

 

 

• Å få flere erfaringer med ukerytmen  

 

Vi har gode erfaringer med å ha presentert barna for 

samling samt de rutinene som handler om å dekke de 

basale behovene. Og noen av aktivitetene i ukerytmen. 

Barna vet derfor hva som skal skje når en ting avsluttes og 

noe nytt settes i gang. Det forteller oss at barna er trygge nok 

i barnehagen, og i stand til å tåle alle de ulike 

overgangssituasjonene i løpet av en dag. Vi skal i løpet av 

måneden introdusere barna for alle de ulike aktivitetene og 

opplevelsene vi legger opp til i løpet av en uke.  Vi kom godt i 

gang i løpet av september, og vi fortsetter i de kommende 

ukene. Barna får dermed fortsatt den nye hverdagen sin i 

små doser.  

 

• Vi opplever at det er positivt for barna å få ta del i flere 

opplevelser og aktiviteter. Barna bruker som vi vet leken til å 

bearbeide inntrykk og erfaringer de møter i løpet av dagen. 

Vår oppgave blir å legge til rette for det i tråd med det som 

står i Rammeplanen på side 20 at personalet må organisere 

rom og tid for å inspirere til ulike typer lek. 

 

• Å erfare at naturen skifter farge  

 

I løpet av den siste uken har barna lagt merke til de gule, oransje 

og røde bladene på bakken når vi er ute på tur. Dette sporet 

ønsker vi å følge videre, og ha fokus på i oktober. 

 

 

 

 

 



 
 
Viktige datoer i oktober: 
 

• I uke 41 er det høstferie. Skal noen ha ferie eller feriedager i løpet av denne uken, 
gi beskjed på avdelingen. Nayer har ferie, og Patrizia fortsetter som vikar hos oss. 

• I uke 44 kommer fotograf Foto Norden på besøk i barnehagen. Mer informasjon 
kommer senere. 

• 24. oktober er FN-dagen.  

• 29. oktober er det Miljødag. 

  

 

 

Fagområder i fokus: 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Kunst, kultur og kreativitet 

Natur, miljø og teknologi 

 

Hilsen May, Nayer, og Tonje. Og Patrizia. 

 
 
 

 


