
Månedsbrev fra Trollheimen  

Oktober 

 

September måned brukte vi på å bli enda bedre kjent med hverandre. Dagene var ryddet 

vekk for planer og aktiviteter som krever mye forberedelse og tilrettelegging. Vi har vært 

mest mulig nede på gulvet – lest bøker, bygget med duplo, «jobbet» på lekekjøkkenet, 

utfoldet oss fysisk på puterommet. Ojoj, hvis man bare fikk tak i en tom boks eller eske- da 

skjedde det mye gøy: man kan putte ting opp i boksen, man kan prøve å putte seg selv opp i 

boksen, man kan støtte seg på boksen mens man skyver den i full fart gjennom gulvet, man 

kan putte boksen opp på hodet sitt og bli borte, man kan ta boksen opp på hodet til en venn.  

Dette illustrerer den kroppslige kommunikasjonen for dette er en «egen og likeverdig måte å 

være tilstede i verden på» (Løkken, 2005). Her kommer den viktige oppgaven vår - å se 

barnet med det gode blikk, dvs., lære å lese, tolke og forstå deres kommunikasjon. På den 

måten gir vi barna bekreftelse på at det de gjør gir mening og dermed er de verdifulle. 

Vi har hatt mange kjekke sang-, rim- og reglesamlinger der fokus har vært både på språk, 

gode musiske opplevelser og felleskap. Mange av sangene og reglene har vi lånt fra 

skattkammer.no.  Med passordet «musikkglede» kan dere gå inn og høre på sangene 

sammen med barnet. Blant de som går mye igjen i våre samlinger er «En kort og en lang, en 

liten og en stor», «Det satt to fugler på en grein», «Aramsamsam», «Pannebein, øyesten», 

«Regn», «Lille rotte». 

Vi har delt barna i mindre grupper- mest etter alderen, men også etter behov og relasjoner 

mellom ungene. Hver formiddag etter samling går to av gruppene ut å leke, mens en gruppe 



er inne og har en aktivitet sammen med en voksen. På den måten får alle oppleve en variert 

uke der de både er ute i all slags vær og har rommet for seg selv med en tettere oppfølging 

av en voksen i en liten gruppe.  

På torsdag blir turdag. Noen barn fra Trollheimen gikk allerede sin første barnehagetur den 

siste torsdagen i september. Les gjerne en bildeartikkel om det på hjemmesiden. Foreløpig 

virker det som vi må dele gruppen når vi går ut av barnehagen og da skal vi sørge for at alle 

får hver sin gang. Vi tar en vurdering fra uke til uke, men på lang sikt er målet å gå tur med 

hele gruppen. 

 

 

Det var veldig kjekt at alle barna på Trollheimen ble representert på foreldremøte! Vi setter 

stor pris på at dere brukte kvelden på å komme og høre på hvordan vi jobber og hva vi synes 

er viktig i arbeidet vi gjør. Foreldre kunne uttrykke sine synspunkter om viktige kriterier til en 

god barnehage: dette ble oppsummert i en ordsky (se bildet under). 

 

 

 

Etter innspill fra foreldre har barnehagen allerede hatt en liten opprydding i hva type pålegg 

vi tilbyr ungene våre. Derfor besluttet vi å redusere bruk av tubeoster og i stedet tilby barna 

Philadelphia og Snøfrisk ost. Av andre typer pålegg skal vi ha makrell i tomat, servelat, 



kyllingpålegg, fiskepudding, hvitost og brunost. Vi skal også ha grønnsaker, frukt, evnt. sylta 

rødbeter eller agurk tilgjengelig på lunsjbordet.  

 

Siste dagen i september skjedde det noe gøy! Superklubben (de eldste barna i Haugtussa 

barnehage) kom med en invitasjon til en felles høstsamling. Samlingen fant sted på fredag på 

felleskjøkkenet der både store og små satt i felleskap og sang «høsten kommer, farvel til 

sommer» og «tikk, takk det regner i dag». De voksne på stor avdeling ga oss en morsom 

opplevelse da de dramatiserte om overgangen fra sommer til høst med blant annet en 

paraply og en vannkanne i bildet – ikke alle kom seg helt tørre fra samlingen       

 

 

Oktober er tiden for å etablere rutinene og forsiktig oppheve status «tilvenning». Vi satser 

på å komme godt i gang med gruppeaktiviteter, tur og lage varm mat på fredager.  

I slutten av oktober markerer man FN dagen da solidaritet og ulikheter er i fokus. I forkant av 

markeringen lærer vi FN- dagens sanger som har opprinnelse i andre kulturer. Barnehagen 

holder på med å planlegge FN kafe som skal finne sted mandag 24. oktober. Det skal komme 

mer informasjon etter hvert. 



Uke 41 starter høstferien. Gjerne gi oss beskjed hvis barnet ditt skal ha fri i høstferien slik at 

vi kan planlegge uken på best mulig måte med tanke på personalets ønske om 

ferie/avspasering. 

Emma fortsetter med å jobbe 50% en stund framover.  

Vi ønsker dere en fin og solrik oktober! 

 

Med vennlig hilsen Thanh, Emma og Kristina 

 

 

 

 

 

 


