
 

 

Månedsbrev oktober 2022 

Avdeling Vest og Sør 

Hva skjer i oktober? 

Sommerferien og sommervarmen er så godt som over, oktober og høstværet står for tur. 

Regntøy er et plagg som ofte er i bruk, og det å leke med vannet ute er blitt en skikkelig 

populær affære      . 

Barnegruppen har blitt mer og mer kjent med rutinene i barnehagen, og tilvenningsperioden er 

snart over.  Vi har 5 barn som skal begynne på Sør og Vest fremover. Vi starter nå med å dele 

barna inn i mindre grupper og komme skikkelig i gang med rutinene for å ivareta de trygge 

rammene for barna. Det å dele barna i mindre grupper vil gjøre at vi klarer å se et hvert 

enkeltbarn enda bedre, men også gi de mer omsorg og trygghet samt støtte deres 

utforskertrang og utvikling på deres ulike aspekter, samt danne en god voksen-barn relasjon.  

 

FORUT: 

I tillegg til å jobbe med trygghet, vennskap og «boken om meg», jobber vi også med 

FORUTs barneaksjon: Biswas og de magiske fjellene. Under årets FORUT skal vi bli kjent 

med da 5 år gamle Biswas fra Katmandu, Nepal. I fjellandet Nepal bor fem år gamle Biswas 

sammen med familien sin. Vennen Nischal er ett år eldre og bor like ved. Sammen med 



 

 

guttene blir vi kjent med hverdagen deres og opplever hovedstaden Katmandu. Biswas er i 

dag 13 år gammel og vi skal se hvordan han har det i dag. 

Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO, hvor barn i 

Norge lærer om barn i andre land. Gjennom barneaksjonen får vi innblikk i en spennende og 

annerledes kultur. Vi får kunnskap om hverdagsliv og levesett som er ganske så ulikt det 

norske, men kanskje er vi ikke så forskjellige likevel?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med FORUT Barneaksjonen 

1. Gjøre barn i Norge kjent med andre kulturer og dagliglivet til barn i andre 

land. Vi ønsker å skape nysgjerrighet og engasjement, bygge toleranse, omsorg og 

empati, og fokusere på at barn har ressurser, evner og ambisjoner. Levekårene kan 

være utfordrende og vi formidler både likheter og ulikheter, men også et felles behov 

for vennskap, lek, familieliv og trygghet.  

 

2.  Gi barn i Norge verdifull læring og gode opplevelser gjennom praktisk 

solidaritetshandling. Vi tror barn har et iboende ønske om å hjelpe andre, og en viktig 

del av FORUT Barneaksjonen er at barn i Norge gjør en innsats for å skaffe midler til 

prosjekter for barn i andre land».  

      

 

 



 

 

 

 

Rammeplan for barnehager (2017) er vår viktigste grunnstein i arbeid med barna. Vi knytter 

vårt arbeid med Forut til følgende fra rammeplan: 

Rammeplanen sier; 

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 

fremme mangfold, ulikhet og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes 

mange måter å tenke, handle og leve på som grunnlag for opplevelser, utforskning og 

læring».  

Etter flere år med FORUT barneaksjon er våre erfaringer at det ofte er dyrene i Barneaksjonen 

som fenger i stor grad i på 0-3-årsavdeling. Vi kommer derfor til å jobbe mye ut fra dyrene i 

historien, som apekattene Monki og Minki m.m. Ut fra barnas interesser ser vi hvilke dyr vi 

vil fokusere mest på.  

  

 

Temaet for dette første halvåret er «meg selv». Gjennom dette temaet vil vi jobbe med 

«kroppen min», og «huset mitt», og vi vil bli bedre kjent med hverandre og oss selv. Et viktig 

verktøy når vi skal arbeide med dette i startfasen blir «boken om meg selv». «Boken om meg 

selv» kan i starten fungere som et overgangsobjekt for barna hvor de finner trygghet i boken 

om de er litt lei seg, samt som de kan finne stolthet og barna kan lære om hverandre og seg 

selv. Det vil bli satt i gang ulike formingsprosjekter, vi vil synge sanger om kroppen min og 

meg selv i samlinger og det vil bli lagt opp til at barna kan undre og utforske selv. 

 

 Målet er at barna skal bli bedre kjent med seg selv og de andre barna på avdelingen. Ser man 

til rammeplanen for barnehage legger de også der vekt på mangfold og gjensidig respekt i 

felleskapet som er nøkkelord når man arbeider med «meg selv»: «Barnehagen skal vise 

hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter 

og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, 

og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i felleskapet.» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk fra august og september Avdeling Vest 

 

August og september har vært preget av tilvenning, både for barn, foreldre og personalet. Vi 

har brukt tiden aktiv nede på gulvet, i barnas høyde, og har funnet en fin ro sammen. Det har 

vært fokus på å skape trygghet, både for barna og dere foreldre. Dette er første året vi bruker 

foreldreaktiv tilvenning og vi i personalet sitter igjen med positive tanker rundt denne typen 

tilvenning. Fem dager med tilvenning sammen med foreldre gir barna gode forutsetninger for 

å bli trygge på oss voksne i barnehagen, samtidig som de ser at foreldre blir trygge på 

personalet og omvendt. Vi synes at alle foreldre har gjort en veldig god jobb i denne 

tilvenningsperioden, dere har hatt stor påvirkning på hvor fort barna har tilvendt seg det nye 

og spennende barnehagelivet. 

 

VIKTIGE DATOER I OKTOBER! 

 

• I uke 41 er det høstferie i Stavanger og barnehagen er åpen. Hvis dere vet 

at barnet/barna kommer til å ta fri/fridager, gi oss gjerne beskjed slik at vi 

vet hvor mange som kommer. 

 

Generell informasjon: 

• Husk å merke med navn alt av klær, drikkeflasker osv. 

• Det begynner å bli høst ute, vi ber dere sjekke at barna har med seg det de 

trenger av uteklær som regntøy, støvler, dress, lue, votter m.m.  

• Sjekk om barna trenger påfyll av ekstratøy inne på avdelingen. Sjekk 

vognposene i vognene for å se om de er tilpasset årstidene høst og etter 

hvert vinter. 

 



 

 

 

Som Stavangerbarnehagen mot 2030 – Strategi for kvalitet i barnehagen påpeker: «Barn 

trenger en god tilvenning og en trygg tilknytning til ansatte i barnehagen. Med den voksne 

som en trygg base kan barnet bruke sin energi på utforskning, leke og læring. Gjennom en 

nær relasjon og samregulering med den barnehageansatte får barnet støtte til å regulere egne 

følelser.» Tilvenningsperioden er det første steget for barna inn i barnehagehverdagen og det 

er veldig viktig med en god tilvenning. Foreldreaktiv tilvenning mener vi har gitt barna gode 

forutsetninger for å håndtere denne store overgangen på en god måte. 

 Det å bli kjent med dere foreldre er en fin måte å bli kjent med barnet, skape trygghet for 

begge parter, men også starten på et godt foreldresamarbeid. Dette gjelder «gamle foreldre» 

som nye. Vi vil at barnet og dere foresatte skal være trygge i barnehagen. Er det noe dere lurer 

på, uansett hva – bare spør. Trygghet er viktig! Vi har hatt fokus på å være nede på gulvet 

sammen med barna, for å finne trygghet med hverandre, og for at barna skal få utforske 

området rundt seg. Trygghet, omsorg og varme er viktige elementer som går igjen!  

Vi ser at barna har funnet roen og tryggheten til å gå ut i avdelingen rom/uteområdet og 

utforske. De trenger at vi er nede på gulvet for at de kan «lade opp» til nye utforskinger 

innimellom, men de tør nå å bruke mer tid på utforskning av leker, rom og hverandre. 

 

På avdelingen har vi hatt fokus på trygghet og omsorg, både for nye og gamle barn, og bli 

kjent med avdelingens rutiner og struktur. Vi har nå begynt med å dele barna inn i mindre 

grupper, og har begynt med aktiviteter og opplegg. Samling har vi hver dag, med konkreter og 

bevegelse til. Når oppstartsangen («velkommen alle musikanter») begynner, er barna til dels 

med på bevegelsene og klapper til sangen. 

 

Dette halvårets tema i Tastabarnehagene frem til desember er «meg selv». Gjennom dette 

temaet vil vi jobbe med «kroppen min», og «huset mitt», og vi vil bli bedre kjent med 

hverandre og oss selv. Vi har da satt i gang et formingsprosjekt, hvor vi har tatt håndavtrykk 

og fotavtrykk av barna på en plakat som henger på avdelingen. Vi har ikke fått tatt av alle 

barna enda, men vi skal. Som rammeplanen for barnehage påpeker er kroppen en viktig del av 

barns lek og læring: «Gjennom arbeid med fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse skal 

barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.» 

 



 

 

 Vi har også hatt brannvernuke i barnehagen, hvor vi har sunget og lært barna om brann og 

vann. Vi har jobbet med de ulike nødnumrene (110, 112, 113 gjennom sang), og hatt temaer 

om brann. Vi har til og med hatt på brannhjelm og prøvd å slukke flammer med 

brannslukningsapparat!      (sjekk bilder på nettsiden til Vest). Samtidig som vi har hatt 

brannvernuke har det vært brannøvelse på huset. Når brannalarmen testes, går vi alltid ut til 

dissestativet, uansett vær og vind. Vi snakker om at alarmen skal gå. Og at det er for at vi skal 

vite at den virker. Det gjør at barna blir kjent med lyden og rutinen i hva de skal gjøre hvis 

brannalarmen virkelig går en gang. Dette står høyt på vår HMS-liste i barnehagen!  

 

 

Tusen takk for godt oppmøte på foreldremøte! Det var en fin kveld sammen med dere! Vi ser 

fram til fremtidige arrangementer       

 

     

Da er vi klare for å ta fatt på oktober måned sammen med 

vår fantastiske gjeng på avdeling VEST! Ha en fantastisk 

fin høst videre! 

 

Hilsen Nina, Thuy, Stine og Fredrik (vest)       

Og Tsehai, Halime, Karoline, Anette, Helena, Cathrine og 

Anett (Sør)      

 


