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OPPSTART, 
TILVENNINGER 
& BLI KJENT

Vi har rolige og fine dager på Laksene. Nå er vi oppe i 9 barn og venter spent 

på siste laksen som begynner på mandag ☺

Vi har brukt tid på å lage gode rutiner på avdelingen.  Hvor skal vi sitte ved 

bordet, hvordan skal vi sitte i samling og hvordan gjør vi det når vi har kledd 

oss… Vi har brukt musikk i overgangene og dette har vært et kjempegodt 

hjelpemiddel for ungene. 

Vi bruker mye tid på selvstendighetstrening. «Prøve selv» går igjen på 

avdelingen. Kle på selv, kle av selv, klatre selv og ta egne valg - alt etter alder 

og modenhet. De fleste finner frem egne sko og setter seg for å prøve. Dette 

gjelder også avkledning som flere nå fikser helt selv. Dette er med på å gjøre 

dagene lettere.

Flott om dere sette sko/støvler barnet skal ha på nede på hylla, og sko/støvler 

barnet ikke skal bruke den dagen oppe på hylla. Reserve yttertøy (eks, jakken 

som brukes frem og tilbake) henges på knaggen inntil veggen for at barnet 

enklere skal få tak i tøyet som skal brukes i barnehagen. 



HØST
Vi er ute å leker hver dag i tillegg til at vi har 

begynt å gå turer utenfor barnehagen. 

Vi har jobbet litt med tema høst hvor vi har 

snakket om fargene på bladene og sett at flere 

trær allerede har begynt å miste bladene. Vi har 

vært på nøst og vi har vært på bringebær og 

bjørnebærjakt. 

I barnehagen bruker vi mye tid i skogen på å 

samle bær, blader i forskjellige farger og kongler 

som vi bruker i leken.  Vi lukter på blomster og 

studerer bladene og bærene vi finner.

Vi leser boka om Nora som er ute å leker i 

regnet. En spennende bok som barna liker godt. 



MANGFOLD
I Rammeplanen for barnehagen heter det, under punktet 

«Mangfold og gjensidig respekt»: «Barnehagen skal 

synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle 

barn får sin familie speilet i barnehagen.»

Under punktet «Likestilling og likeverd» heter det: 

«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling 
uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial 

status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke 
alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.»

I uke 35 markerte Stavanger «Skeivå» for 24 Gang - For 
kjærlighet, mangfold og likeverd. Formålet er å fremme 

lokal og internasjonal solidaritet, åpenhet, inkludering og 
mangfold. 

Vi i barnehagen valgte å ta del i denne markeringen ved å 

sette fokus på regnbueflagget og dens betydning. Vi leste 

brillebjørn og snakket om forskjellige familieformer.  

(Regnbueflagget symboliserer fellesskap og frihet) 



B R A N N V E R N

Den siste uka har vi hatt brannvernsuke. Vi har snakket om 
brannvern, brannvarsler og lyden dens. Vi brukte 

brannbamsen bjørnis både med bok, film og sang/dans. 

Vi har hatt brannøvelse hvor vi har øvd på hvor vi skal gå 
når alarmen går.  I morgen blir det brannvernssamling hvor 

vi får se «brannmannen» som kommer å slukker 
«brannen». Hele uka har vi lekt med brannbiler, malt 

flammer og danset til Bjørnis. 

Brannbamsen Bjørnis er 

brannvesenes egen 

trygghetsbramse. Denne skal 

barna bli kjent med i 

barnehagen for at den skal 

være en trygghet hvis barnet 

noen gang kommer i en 

situasjon hvor brannvesenet 

må hjelpe barnet.



OKTOBER PLANER

OKTOBER

Forut

Vi markerer Forut (FN dagen) i 

barnehagen den 24oktober. Se skriv på 

døren.

Vi skal innom tema «Halloween» og 

fortsette å jobbe med temaet «Høst»

Det er høstferie i uke 41. 

Tar dere fri uten at dere har meldt inn 

dette, så si ifra så fort som mulig slik at 

personalet kan få tatt ut 

ferie/avspaseringer når det er færre 

barn på huset ☺

ANNEN INFO:

Maiken og Anne begynner nå å jobbe 80%. 

Det betyr at Maiken har fri onsdager og Anne 

har fri på torsdager. 

Vi skal få inn nye ansatte som skal jobbe 

ekstra.  Vebjørn kommer allerede mandag og 

skal i første omgang jobbe mandager og 

onsdager. Isabella som jobber på rekene skal 

også være litt hos oss.  Rebecca reiser nå i 

Offshore og vi er takknemlig for den gode 

jobben hun har gjort denne måneden.

Mariann kommer på mandag ☺

Anne går også på UIS i år. Det er 4 fredager 

på et år, pluss en eksamensuke i april. 

Neste skoledag er 25november.


