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September måned har vært full av positive opplevelser og ny organisering ift. 
Covid-19. I år har vi tatt imot barna ute, barna har lekt og hatt det kjekt i for det 
meste, fin været.  
I vårt arbeid legger vi vekt på den gode omsorgen og det å bli kjent med 
hverandre. Vi ser at progresjonen i graden av å bli kjent er individuell og derfor 
tar vi tiden til hjelp og fortsetter å jobbe med relasjonsbygging. Vi har lest for 
barna Være-sammen bøker som pedagogisk redskap og støtte i 
relasjonsbygging, inkludering og vennskapsarbeidet. Her har barna hørt om de 
tanker og følelser som rører seg i vesle regnbueløvens hjerte og hodet. Vi ser 
at barna begynner å forstå om hva det vil si å være seg selv, inkludere, hjelpe 
og trøste andre.  
I uke 38 hadde vi besøk av hånddukene Eldar og Vanja som hjalp oss å 
forklare barna om brannvern og hva gjør vi i tilfelle brann. Ifm. brannvern 
hadde vi en brannøvelse da barna var ute. Barna var raske til å holde 
hverandre i hånda og gå bort til oppmøteplass vi har ved soveskuret.  
Eventyr: Interessen hos barna er alltid stor når vi har eventyrsamling ved hjelp 
av eventyrkofferten. Det er de tre bukkene bruse som viser seg titt og ofte i 
samlingene, her er det mange begreper barna lærer som liten, mellom og stor, 
under, over, ned i fossen, sterk, tynn og liten, osv. I forbindelse med eventyret 
har barna malt sin egen utgave av eventyret.  
I de fleste av våre samlinger ser vi på dag, været og dagsrytmen. Vi bruker 
dagstavla og piktogrammer/bilder som visuell støtte. Barna begynner å koble 
ord til bildet og de begynner også å forstå begrepene i går og i dag. Vi er 
heldige som har et stort vindu i vårt rom som gjør det mulig å reflektere over 
været, naturen og om det som skjer ute. Disse omstendighetene gir oss flere 
anledninger til å prate med barna om det som skjer i barnehagen. 
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I oktober er det temaet høst og vennskap som står på planen. Her prater vi om 
høstværet, forandringer og høstfarger. Vi skal på tur der vi kommer til å 
observere og reflektere over høstværet. Vi skal plukke opp blader, 
forhåpentligvis i ulike farger, med disse skal vi lage et høstbilde der vi limer og 
maler på bladene. Det blir nok mye fantasi og kreativitet i denne aktiviteten.  
Vi ønsker å fortsette med «De tre bukkene bruse» som måneds eventyr, og 
etter hvert starter vi med eventyret «løven og musa» som handler om 
vennskap. 
I uke 42 og 43 får vi to studenter ved UIS som skal være i praksis. Vi ønsker 
dem velkommen til oss på gul base! 
i uke 43 markerer vi FN. Dagen. I den forbindelse skal vi ha alderstilpasset 
opplegg.  
Ellers kommer vi til å fortsette med vennskap og her får vi hjelp av 
regnbueløven og Ramona Von- Rotte. Vi gleder oss.  
Vi ønsker dere en strålende oktober måned. Hilsen Ebba, Susanne og Sofia. 

 

Diverse 
informasjon 

 
Husk å ha med nok skiftetøy og riktig klær i forhold til årstid, husk å merke alle 
klær og sko. 

Månedens 
bok og 
sang 

 
Vi er venner, høstsanger. Epler og pærer, blader faller ned, se regndråper. 



Månedens 
tegn 

                         

                                
      HØST BLAD                             VENN/VENNSKAP     MUS 
 

 
 
  LØVEN            
      

Glede, trivsel, lekested – 

det er Auglend barnehage det! 

 

 

 

 


