
 

 
         Oktober 2020 
 

Tilbakeblikk på september 

De første ukene i september hadde vi fortsatt fokus på tilvenning og på å trygge 

barna på avdelingen. Vi startet opp med sangsamlinger, og etter hvert også 

samlinger der fokus var mer på temaet vårt – høsten. Ida har malt et flott tre på 

avdelingen og på tur har vi samlet blader i høstfarger som vi sammen med barna 

har laminert og hengt opp på treet vårt slik at det begynner å bli et flott høst-tre. 

Vi har fortalt om Nora som elsker regn og sunget sanger fra sangheftet vårt.

        



                  

Vi har også startet opp med lesegrupper – dette ser vi barna synes er kjekt. Da er 

barna i grupper på to eller tre, og fokuset vårt er å få barna engasjert og skape et 

ønske om å uttrykke seg. Vi inviterer til samtale om det barna er interesserte i, 

og følger opp barnas initiativ – ofte knytter barna sine assosiasjoner opp til det 

vi leser om, og en typisk ytring er «jeg har også en sånn (sykkel, kjole, 

støvler...)» og «mamma (eller pappa) har kjøpt den/de». 

 

Vi har kommet oss en del ut på tur, og har vært både på lekeplass, på tur til et 

skogholt ved Mosvannet og vi har vært i Vålandskogen. De fire eldste er gode til 

å gå og går alltid hele turen, men er det noen av de yngre som ønsker å komme 

ut av vogna og gå litt til/fra bestemmelsesstedet, får også disse komme ut og gå 

litt. På turene har vi samlet høstblader og fått utfordret motorikken vår. Det er 

kjekt å se hvordan barna på ulikt vis tar seg ned en skråning – enten det er ved å 

springe ned, krype baklengs nedover eller ved å ta små utprøvende skritt for å se 

hvilken vei det bærer. Mange gode mestringsopplevelser J 

      



      

 

Uke 38 er fast brannvernuke. Da hadde vi samling der vi snakket litt om hva vi 

må gjøre dersom det begynner å brenne, og vi hadde også en brannøvelse der vi 

måtte gå og finne oppstillingsplassen vår ute. Et par syntes brannalarmen var litt 

skummel, men da vi hadde kommet oss til plassen vår slappet alle barna av og 

var fortrolige med situasjonen. Mens vi ventet på at øvelsen skulle bli ferdige 

sang vi lille Petter edderkopp. 

Å få leke er grunnleggende for barna og vi prøver å lage møteplasser for god lek 

og godt fellesskap. For tiden er med koppestell og dokker populært, og også 

fysisk lek med hopping på madrassene og i de store putene frembringer store 

smil og mye glede. Ute leker barna mye med bøtter og spader, og aller kjekkest 

er det når det regner og er store sølepytter og fri tilgang på vann. 

                  



               

Oktober 

Vi fortsetter med temaet vårt, både i samlinger, på tur og i andre aktiviteter. 

Ellers jobber vi videre med å skape lekemiljøer som inviterer til god lek og gode 

samspill inne på avdelingen. I forbindelse med FN-dagen 24. oktober pleier vi 

ha en FN-uke som avsluttes med en FN-kafé der vi inviterer dere foreldre inn på 

avdelingen. Grunnet dagens situasjon utgår dette i år. Vi vil likevel markere 

dagen på avdelingen. 

Ellers 

Minner vi om smittevernrutiner i forbindelse med Covid 19 

• Ingen syke skal inn i barnehagen (både barn og voksne) 

• Bruk porten beregnet for Knøttene (bak ved søppeldunkene) både ved 

inn- og utgang 

• Sprit hendene før dere kommer inn på avdelingen 

• God håndvask med såpe før barna kommer inn på avdelingen 

• Kun en forelder inn i garderoben om gangen 

• Fortsatt fokus på korte bringe- og hentesituasjoner – særlig dersom det er 

andre foreldre som venter på utsiden 

 

Nå innhenter høsten oss, med mer regn og lavere temperaturer. Vi oppfordrer 

dere til å ta en titt i hylla og sjekke at barna har gode, varme klær (ull/fleece) til 



å ha under regntøy/dress, og at de har noen gode varme sokker til å ha i støvler 

og på beina når de sover. Har barna vinterpose til å ha i vogna, er det kanskje tid 

for å komme med denne. Hvis ikke sørger vi for dyne/teppe. 

Husk å sjekke at det er godt med skiftetøy i kurven på stellerommet. Vi er ute 

hver dag, og i tider med mye regn er det godt å ha tørre klær å skifte til når vi 

kommer inn J 

Sjekk også at regntøyet har strikk under beina. Uten strikk sklir buksebeina 

gjerne opp på leggene og barna blir fortere våte. 

 

Vi ønsker dere en flott oktober!    
Hilsen Jane, Ida, Kjersti og Eva J 


