
Månedsbrev oktober 2022 – Lemurene  

Oktober måned er snart forbi, og vi trer inn i mørketiden og november. 

Barna har denne måneden lært litt om verdensrommet. Rammeplanen 

sier følgende om læring i barnehagen:  

- I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som 

støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. 

Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, 

fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull 

samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær 

skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få 

undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna 

skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til 

læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring. 

 

Vi har tatt for oss planetene, solsystemet og galakser. Barna har vært både nysgjerrige og interessert 

i de ulike temaene vi har tatt for oss. Vi har gjennom ulike formingsaktiviteter lagd ulike kunstverk som 

du kan se inne på avdelingen. Vi har sammen lagd verdensrommet hvor dekket hele tavlen med 

svarte ark som de selv fikk male. Videre hang vi opp både planeter og stjerner, de fikk selv være med 

å bestemme hva som skulle hengets opp i «verdensrommet». 4 og 5 åringene fikk lage galakse, da 

blandet vi glitter og vann sammen. Det var et spennende prosjekt. Jeg har lagt ut noen bilder på 

hjemmesiden hvor dere kan se hva vi har jobbet med. Vi bruker også digitale virkemidler på avdeling, 

der viser vi lærende videoer med pedagogisk innhold og bilder knyttet til temaet.  

 

November måned skal vi ta for oss det store begrepet følelser. Målet for barna er at de skal kunne 

kjenne til de ulike følelsene. Anerkjenne at vi alle har de og at det er helt ok og ganske fint. Vi har 

mange gode bøker og aktiviteter rundt temaet og det skal i være lystbetont og morsomt.  

 

Det er snart tid for utviklingssamtaler, det kommer nærmere skriv om dette. Emilie skal ha samtale 

med 3 og 4 åringene og Charlotte for 5 åringene. Det vil bli mulighet til å gjennomføre møtene 

gjennom teams og fysisk oppmøte. Det er satt av 20 minutt. Om noen har behov for tolk, gi en lyd!  

Vi ser at barna har kommet inn i en god flyt på avdelingen, og rutinene etablerer seg bedre. For 

mange kan det oppleves som overveldende å begynne på stor avdeling. Og for de eldste kan det 

oppleves urettferdig at de minste gjerne tar litt mer plass. Det er helt naturlig at barna kan få noen 

reaksjoner til dette, likevel ser vi at alle i større grad har funnet sin plass nå utover høsten.  

 

Til info: Vi fått et nytt barn på avdelingen, hun kan ikke kommunisere på norsk. Det kan derfor ta litt tid 

å komme inn i gruppen, vi ser at barna har litt vanskelig med å forstå situasjonen. Til tross for det 

opplever vi at barna er inkluderende og gode med henne.  

Celine skal i praksis fra uke 45 – 49. Da skal Amal være sammen med oss, hun har god erfaring og 

jobber til vanlig på bygg øst.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Emilie, Charlotte og Celine 



 

 

 

  


