
 

September har som august vært en måned med 

fokus på tilvenning. Det å bli kjent med 

hverandre, skape trygghet og tilhørighet, bli 

kjent med rutinene på avdelingen og 

barnehagen. Hverdagen består av mange nye 

inntrykk og lyder, spesielt for de minste. Barn 

har ulike behov, og vi forsøker å møte hvert 

enkelt barns behov, samt se gruppens behov og 

tilpasser dagene deretter. Det er også en stor 

omveltning for de som har gått fra å være yngst 

til eldst. Til tross for det, har de funnet seg til 

rette i den nye tilværelsen, de finner frem leker, tutter og gir gjerne en kos om noen er litt lei. 

Vi har en ny tilvenning i oktober, det er Vilde, lillesøster til Emilie. Vi gleder oss til å bli 

bedre kjent med deg! 

Vi ser at barna liker å være delt i mindre grupper, inne som ute. De utforsker og leker mer når 

det ikke er så mange å forholde seg til. I mindre grupper øver vi på språk, motorikk og sosiale 

ferdigheter. Vi vil fortsette å dele barna opp i 3 grupper. Gruppene har vært på ulike 

lekeplasser, «monsterbakken», bading, og bord-/maleaktiviteter, samt mye lek på barnehagens 

uteområde.  Det har også blitt noen turer på leit etter bjørnebær og andre spiselige bær.   

I oktober fortsette vi med temaet «meg selv» og årstiden høst. I samlinger og i hverdagen skal 

vi trekke frem barnas interesse ved hjelp av fortellinger, sang, regler, familie og bilder. Med 

fokus på Bæ, bæ lille lam vil vi jobbe på tvers av fagene, der vi tar inn språk, talrekker, natur, 

musikk og farger. Barnegruppen har funnet seg godt til rette på avdelingen og sammen med 

oss voksne. Vi fokuserer videre på omsorg og trygghet og det å skape gode relasjoner både 

som avdeling og i mindre grupper. 

Sanger, rim og regler  

• Hode skulder kne og tå  
• Epler og pærer de vokser på trærne når de blir modne så faller de 

ned. 

• Panneben, øyesten, øreflipp, nesetipp, munneslipp, haketipp, 

dikke dikke di 

• Bæ, bæ, lille lam. 

• Per Olsen hadde en bondegård.  
• Høsten kommer, adjø da sommer. Takk for sol, takk for lys. Hør 

nå tuter vinden. Stryker deg om kinnet. Det er høst, det er høst. 

Foreldremøte 

Tusen takk for veldig godt fremmøte på foreldremøte, det var god stemning, spreke foreldre som heiv 

seg med på samlingen og mange gode innspill. Vi tar med oss innspillene i tiden fremover       



FN-dag 

Markeres i år som i fjor med FN-cafè tirsdag 25.oktober fra kl 15-16. Det blir salg av 

lapskaus og lodd til inntekt til barnehagens faddebarn i India, Shubangi. Dersom noen av dere 

foreldre har bidrag til premier til utlodningen, setter vi veldig stor pris på det.       

Høstferie: 

I uke 41 (10-14 oktober) er det skolens høstferie – Flere av de voksne tar ut ferie og 

avspasering den uken.  

Husk: Klær tilpasset årstiden. Fyll gjerne kurven i gangen med 

fleece og/eller ullsett. Tynne votter, lue, hals og ullsokker. Sjekk og 

at barnet har nok skifteklær med bodyer, bukser og strømper. 

Merker dere alt, er det større sannsynlighet for at barnas klær og 

utstyr havner tilbake i riktig hylle. Nå som det blir kaldere er det fint 

om dere kan ta med et teppe  (gjerne ull om dere har) som ditt barn 

kan ha i vognen sammen med vår/høstposen sin.  

Vi ser at vi voksne på avdelingen ikke alltid 

er like finke til å få alt utstyr på plass til riktig 

eier. Hjelp oss gjerne litt på veien med å legge ditt barns klær, sko, luer 

og votter tilbake i hyllen. Takk       

Til sist, ta gjerne et rask blikk inn på plassen til barnet på avdelingen. 

Ofte henges våte/skitne klær der til tørk.  

 

 

 

Spørsmål eller tilbakemeldinger, gi beskjed 😊 

Hilsen Trollungene 😊 

     


