
 

 

 

 

 

LITT OM MÅNEDEN FORBI   
 

September er allerede forbi og vi har brukt masse tid på å bli kjent 

med barnegruppen. 

Vi takker for flott oppmøte på foreldremøte! Som det ble informert 

på foreldremøte vil det dukke opp ting som gjør at vi må endre 

planer på kort varsel. Nå som vi blir bedre kjent med barnegruppen 

ser vi sannsynligheten på hvor behovet er høyst. Vi har prøvd å 

organisere dagene etter beste evne da det oppstår endringer 

underveis. Vi har blant annet måtte flytte varmmat måltidet på 

torsdager, dette på grunn av at vi ønsker å samarbeide mye mer 

med Mummi, og ønsker mer å bli kjent, bidra til felleskap/vennskap 

på tvers av avdelingene.  

Snusmumrikken har kommet godt i gang med fastplaner. Hemulene 

har øvd på mye ord og begreper samtidig trent seg mye på sosiale 

kompetanse, dele med hverandre og ha en tur venn, spør om å få 

være med og inkludere andre i lek har vært høydepunkter for 

denne måneden.  Dette smittes og oppleves også på resten av  

 

 

 

 

 

 

 

barnegruppen. De store tar seg av de små, og da de ser noen som 

går alene går de bort og tar kontakt. Vi setter søkelys på det 

positive og anerkjenner barnets følelser så godt så vi kan. 

Hemulene har fått tildelt medalje på sin siste dag med svømming. 

Noe som de har hatt stor glede av. 

 

 

Vi opplever at 3-og 4 åringene har hatt et stort utvikling da de har 

hatt egne tur dager uten de eldste barna, det å kunne sykle å ha 

hele uteområdet for seg selv har vært stas. Vi har tatt med oss mat 

på tur og smått begynt å bli kjent med nærområder. Vi avsluttet 

måneden ved å gå på lang tur til helikopter lekeplass. Vi har stanset  
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underveis snakket med barna om høst og dets farger, lyttet til 

fuglene og snakket med barna om hvor viktig det er å se etter oss 

voksne, holde to og to, passe seg for trafikken.   

 

I uke 38 var det nasjonal brannvern og vi har fått eksperminert på 

hva som forårsaker brann og hva som må til for å slukke brann. 

Barna har klippet og limet brannbil.  En gruppe med barn laget også 

brannsluker av flaske. Vi prøvde å overraske barnegruppen med en 

tur til brannstasjonen, men dessverre var det full booket. Dette tas 

med videre til evaluering til neste år. Det ble heller ikke noe 

brannøvelse på oss denne gang, men vi har vaktmester Ove på 

besøk annen hver fredag og da blir øvelsene gjennomført som 

vanlig. Uken ble avsluttet med små brannmenn da de fikk slukke 

brann av laminerte flammer ute.  

 

 

 

 

 

OKTOBER HOS SNUSMUMRIKKENE  

I oktober måned har vi flere tema og aktiviteter på planen tema 

vennskap og mangfold skal være i fokus. Vi kommer til å legge stor 

vekt på sosiale ferdigheter som blant annet å ta hensyn til 

hverandre, lytte til hverandre, å kunne vente på tur, ordne opp i 

konflikt og uenigheter.  

I Rammeplanen står det at:   

Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og 

leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre 

verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av 

hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter 

og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og 

anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i 

fellesskapet. 

Vi ønsker med dette å fremme respekt for menneskeverdet ved å 

synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt 

Mandag den 24.oktober klokka 15:00- 16:30 arrangerer vi FN- kafe 

i barnehagen for foreldre og foresatte. Arrangementet vil bli holdt 

utenfor Mummi og Snusen, derfor er det lurt å huske på klær etter 

vær.  

Det vil bli salg av kaffe/te og ulike bakevarer som barna skal lage. 

Mer informasjon om det står på tavlen. Inntektene går til FORUT 

barneaksjon. Vel møtt.  

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av 

naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og 

læring. 

Rammeplanen  



 

VIKTIG INFO 

Det er oppdaget tilfeller av barnemark på avdelingen. Barnet kan 

komme tilbake til barnehagen etter behandling. Mer informasjon 

om dette finnes i  hjemmesiden Barnemark - Helsenorge 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURSDAGSFEIRING I OKTOBER  

Rasmus 4 år 04.10 

Yara 4 år 17.10       

Maja 3 år 26 10 

 

 

                                                 

     

 

 

 

Vennlig hilsen Merete, Ruth Marie , Aysel, Rikke, Bente Helene og Eline. 

 

https://www.helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/barnemark/

