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September 
 
 

 
Meg selv og 
familien min 
 

 
Eldar og 
Vanja 

Tenkt at september måned allerede er forbi, og både barn og voksne er blitt 
bedre kjent med hverandre. Omsorg, vennskap og relasjonsbygging har vært 
et av våre tema. Til dette har vi fått hjelp av husene som dere har laget. Vi har 
sett på disse og snakke om personer og det som er på bildene. Vi har pratet litt 
om kjernefamilie og dem de bor sammen med. Noen har søsken, og andre 
ikke, andre har kjæledyr, men de fleste har leker og bamser de liker godt. I uke 
38 hadde vi brannvernuka; barna ble kjent med brannmannen Bjørnis og vi fikk 
hjelp av dukkene Eldar og Vanja til å fortelle barna om hva en brann er og hva 
vi må gjøre når alarmen går, Vi pratet litt om at det er ikke lurt å gjemme seg, 
men om å finne en voksen og gå ut så fort som mulig. Vi hadde en 
brannøvelse og barna stilte seg i en fin rekke og sammen med oss gikk de opp 
til vårt møtested. 
Ellers så har vi tatt imot 3. års studenter. Vi har hatt ulike opplegg som har vært 
kjekke og lærerike for alle barn. Dagstavle blir bruk hverdag og barna begynner 
å forstå og lære ulike begrep med hjelp av ASK bilder som blir bruk av alle 
baser hos oss. 
Vi har vært mye ute og har begynt med å gå på tur. 

 
 
Oktober 

 
Forut 
 
 

 
FN dagen 
 

I oktober skal vi ta for oss om FN barnekonvensjon som handler om at barna 
har de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvor de bor i verden. I denne 
forbindelse skal vi jobbe med FORUT barneaksjonen som har fokus på at alle 
barn i verden har ressurser, evner og ambisjoner selv om utfordrende 
hverdager. Vi skal se på likheter og ulikheter, men også barns behov for lek, 
vennskap, omsorg og trygghet som er felles for alle barn i verden. I år skal vi 
bli kjent med Indrani fra India og apekatten Monky. Vi skal se hvordan Indranis 
hverdagen er. Vi ønsker at dere sender med barna en stein vi skal lage kunst 
med. Alt kunst skal stilles ut på basen den 24.10 fra klokken 15-16. Dere får ta 
med «kunsten» med dere hjem mot en liten bidrag til Forut barneaksjon som 
skal gå til barn i utviklingsland. Sannsynligvis blir det mulighet til å bruke 
VIPPS. Mer info kommer. Litt info om det vi er opptatt av: 
I Stavanger kommune arbeider vi med «strategi for samarbeid med barn i 
Stavanger» et styringsdokument som beskriver hvordan ledere og ansatte skal 
se og forstå barn, samarbeide med barn i hverdagen og styrke deres 
deltakelse i vårt samfunn. Denne strategien ivaretar barnekonvensjonen 
grunnleggende rettigheter for hvordan vi møter hvert enkelt barn og hvordan vi 
kan bruke barn og unges ressurser gjennom å forstå deres kunnskap og ved å 
høre barnas stemme og medvirkning. Vi skal da forholde oss til fire 
grunnleggende rettigheter: Barn har rett til informasjon og rett til uttale seg i 
forhold som berører barnet, barn har rett på privat liv og barnets beste som 
grunnlaget for planer og handlinger som berører barn. Vi håper da at strategien 
gjennomsyrer våre pedagogiske planer for hverdagen og at vi klarer å se og 
forstå barn på en adekvat og faglig måte samtidig som vi bruker visjonen om 
gode og varme voksne i «være sammen» programmet. 
Sofia fortsetter å ta imot barnehagelærer studenter fra Uis. Studentene henger 
opp en presentasjonsark av seg selv. Presentasjonen vil bli hengt på 
tørkeskapsdøra i garderoben.  
Noemi har høstferie og vi setter pris på å få beskjed om det er noen av barna 
som også har fri.   

Vi ønsker dere en strålende oktober måned.  
Hilsen alle oss på Gul! 



 

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 

 
God morgen alle sammen. Pulverheksa, ormen den lange.  Gode gamle og 
kjente barnesanger.  
De tre bukkene Bruse eventyr og sang. Apekatten Bongo bongo 

Månedens 
tegn 
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Glede, trivsel, lekested – 

det er Auglend barnehage det! 

 

 

 

 


