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Vi har kommet godt i gang med å etablere gode rutiner på avdelingen.   

Det er viktig at dagene er forutsigbare for barna og at de vet hva som skal 

skje. Forutsigbare rammer bidrar til å skape trygghet for små barn. 

Vi har kommet inn i en fast ukes rytme, i tillegg til fokuset på dagsrytme.  

Det er synlig at barna er på god vei med å finne sin plass i gruppen og at de   

kjenner på at barnehagen er et trygt sted å være. Det er fremdeles litt savn 

etter mamma og pappa, men vi erfarer at barna finner et trygt og godt fang 

hos oss i personalet. Vi arbeider aktivt etter trygghetssirkelen og det er kjekt å 

se at barna stadig beveger seg bort fra den voksne for å utforske nye  

områder og oppsøker lekekamerater.  

 

«Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Og bidra til 

at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel,    

vennskap og lek, er fundamentalt»  (rammel\planen for barnehage, 2017) 

 

Samlingsstund er et fast innslag hos oss hver dag. Vi har fast plass i           

fingarderoben hvor alle samles og har en kort samling hvor vi synger sanger, 

forteller historier og  samles om et felles fokus. Samlingene har åpnet med en 

bestemt sang og avsluttet med en annen fast sang hver gang. Innholdet har 

variert noe, men det har vært brukt mye konkreter i form av dyr slik at barna 

kjenner igjen en sang ved hjelp av et dyr, fortellinger ved hjelp av  figurer og 

gode bilder. 

I september har vi begynt med temaet Hakkebakkeskogen og vi har hilst på 

flere av figurene vi møter i denne skogen. Inne på avdelingen henger det   

bilder av de dyrene vi har hilst på og sangene synges hyppig gjennom dagen. 

Tanken vår er at vi hilser på et og et dyr og hører sangen de synger før vi   

forsøker oss på å synge sammen. Vi erfarer at dette er spennende og fengende 

for barna. Sammen undrer vi oss over hvordan dyrene ser ut, hva de har på 

seg, hvor de bor og mye, mye mer. Hakkebakkeskogen vil være et prosjekt vi 

jobber med videre ut over høsten 

 

Oktober 2022 

 

Måneden som kommer vil markering av FN dagen være et av temaene vi 

jobber med inne på Sleipner.  

Hvordan vi velger å markere denne i år er ikke helt klart ennå, men det vil 

komme mer informasjon når det nærmer seg.  

I vår barnehage samler vi inn penger til et barnehjem i Brasil som heter  

Abrac. Det er en tidligere kollega som samler inn penger og fordeler de  

videre direkte til barnehjemsbarna. I forbindelse med denne innsamlingen 

har det tidligere vært en samling på fellesrommet med innhold hentet fra 

Brasil. Vi synger blant annet sanger vi kjenner godt på norsk som har noen 

av de samme bevegelsene, for eksempel Lille Petter edderkopp. De litt større 

barna i barnehagen vår får bidra med ønsker på hva pengene skal gå til. Det 

nevnes ofte ting som is, perler, bading, klær osv. Vi på liten avdeling legger 

opp samlingene i forkant av FN dagen ved å ta for oss barnekonvensjonen. 

Dette er et vanskelig tema for de minste barna. Vi benytter oss av et          

pedagogisk materiell som er tilpasset vår barnegruppe. Det er valgt ut to 

punkt fra barnekonvensjonen: «Alle barn har rett på et eget navn» og «Alle 

barn har rett på å spise seg mett». Kanin og pinnsvin som mange kjenner fra 

vennebøkene, tar oss med inn i deres hverdag der vi leser en historie om 

hvordan kanin føler seg når han ikke vil spise mat og når Pinnsvin får små-

søsken som skal få et passende navn. Historien er gjenkjennbar for barna og 

de kan kjenne seg igjen i det vi leser. Vi hører på sangen om rettighetsslottet 

utarbeidet av Redd Barna. Sangen har en fengende melodi og en                

musikkvideo som er kjekk for både store og små.  

Høst vil være et naturlig fokus denne måneden. Det vil gå som en rød tråd 

gjennom samlinger og aktiviteter. Boken om Nora som elsker regn har en 

sentral rolle i samlingene i oktober  Elementer fra boken tas med ut i        

uteleken vår. For eksempel  elsker Nora å lage et regnværsorkester. Kan vi 

lage et? Nora liker og å hoppe i vannpyttene, vi forsøker å gjøre det samme 

og personalet ønsker å legge til rette for kjekke aktiviteter ute, selv når været 

ikke er tipp topp. 

Sangen «se regndråper faller fra skyen ned», synges i forbindelse med     

samlingene om Nora og barna er med på deler av sangen.  



De største barna våre har alt vært på tur i nærmiljøet og det er straks de minste 

sin tur til å utforske hva nabolaget har å by på. I begynnelsen er målet med 

turen å gå ut av barnehagen før vi utvider  med å utforske nærmiljøet vårt. Når 

vi starter opp med fast turdag, torsdager, er det viktig at alle barna er i         

barnehagen senest klokken 9. Dersom dere er forhindret fra å komme til  dette 

tidspunktet er det mulighet for å ringe og avtale å møte oss på veien.  

Når vi går på tur med de små stopper vi opp og undrer oss over det vi møter på 

vår vei. Vi studerer naturen rundt oss og ser hvordan alt endrer seg fra årstid til 

årstid. Turene skal være  lystbetont og på barnas premisser. Dersom målet er å 

gå opp i skogen, men vi møter på en gravemaskin. Vil det være  naturlig å 

stoppe opp og se hva den gjør og snakke om hvordan den ser ut, lyder den la-

ger og hva den gjør for å gi et eksempel. 

 

Det er viktig at dere sjekker kurven til barna og fyller på med ekstratøy. Det er 

ofte behov for et klesskift etter en tur ut i regnet. Det er og ønskelig at barna 

har regntøy og dress i barnehagen, samt gode sko og støvler. Nå er tiden og 

inne for å ta med en varmere pose til vogna eller ekstra teppe eller liknende. 

På hjemmesiden vår legges det ut nyttig og viktig informasjon. Minner om at 

det er en ny hjemmeside etter vi ble en del av Tastabarnehagene. 

https://www.minbarnehage.no/tasta  

 

Det er ønskelig at alle abonnerer på denne siden.   

Husk å klikke på riktig barnehage og på avdelingen vår.  

 

Dersom det er noe dere lurer på, så ikke nøl med å spørre.  

Vi kan nås på telefon 99 23 69 99 eller på mail.  

Har du korte beskjeder så send gjerne en sms.  

 

Hilsen  

Anine, Marian, Sander, Yuxian og 

Jeanette 

 

Nøkkelord for oktober:  

Høst, regn, blader,  vind 

Se, regndråper faller fra skyen ned  

se, regndråper faller fra skyen ned,  

tippe tapp tapp tapp tippe, tapp tapp tapp.  

Og skyen den seiler så glad av sted.  

Tippe tapp tapp tapp tippe tapp tapp tapp.  

Og blomstene strekker seg opp på tå,  

tippe tapp tapp tapp tippe tapp tapp tapp.  

Litt regn er det sannelig godt å få  

tippe tapp tapp tapp tippe tapp tapp tapp.  

https://www.minbarnehage.no/tasta

