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Tilbakeblikk på august og september 

Først av alt, tusen takk for godt oppmøte på foreldremøtet. Det ble en fin kveld 

sammen med dere. Vi setter veldig stor pris på innspill og tilbakemeldinger fra 

dere og tenker at det er alfa omega i samarbeidet om det beste for barna deres. 

Barnehageåret er godt i gang og vi har den første tiden hatt fokus på å bli kjent. 

Vi har jobbet med å bli kjent med barnehagens og avdelingens rutiner, og å bli 

trygge i relasjonen til de andre barna og de voksne. Vi har også jobbet med at 

barna skal finne sin plass i barnegruppen. 

«Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna 

og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.» 

Rammeplan for barnehager 

I samling har vi snakket mye om hvem som er til stede i barnehagen og hvem som 

er borte. Dette har vi gjort ved at ukesbarnet har fått være med å telle barna.   

Det er viktig for oss å fokusere både på barna som er der og de som er borte 

slik at alle skal føle de er en del av fellesskapet på avdelingen.  

 

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for 

fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.»  

-Rammeplan for barnehager 

 



Vi har også begynt å dele oss inn i grupper. I gruppene får barna mulighet til å 

leke sammen og være med på ulike aktiviteter i mindre grupper. Dette er med på 

å gi barna ro til å fokusere på leken eller aktiviteten. Det er også lettere for 

barna å skape gode relasjoner og bygge vennskap i mindre grupper.  

 

Vi har vært mye ute og lekt, både i barnehagen og litt utenfor barnehagens 

område. Vi opplever at gruppen trives godt når vi er ute og går tur og får brukt 

kroppene. Vi har foreløpig gått korte turer for å øve oss og bli vante med 

reglene vi har når vi er utenfor barnehagen. Etter hvert kommer vi til å legge 

turene hjem til barnas hus slik at de får vist frem hvor de bor.  

 

I uke 38 var det brannvernuke. Denne uken var fokuset på å lære om brannvern, 

hva vi kan gjøre for å unngå brann og hva vi skal gjøre dersom det skulle begynne 

å brenne. Vi har klippet, limt, malt og sunget sanger.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oktober 
Tema  

Vennskap 

 

I oktober jobber vi med FORUTs barneaksjon. Vi ønsker at barna skal få 

kjennskap til jevnaldrende barn i andre land. Vi vil vise frem likheter og 

ulikheter sammenlignet med Norge, og vi vil vekke nysgjerrighet og bidra til 

toleranse overfor en mangfoldig verden. Vi skal i år få møte 5 år gamle Indrani 

som bor i Bangalore i India. 

Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO, 

der barn i Norge lærer om barn i andre land. Opplegget dekker mange aktuelle 

læringsmål, og det legges vekt på demokrati, solidaritet, toleranse, 

kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser.  

 

Dere kan lese mer om FORUT på hjemmesiden: https://forut.no/barneaksjonen/ 

Siden Norges endelig har åpnet igjen blir det endelig foreldrekafe! Det blir 

mulighet for å kjøpe lodd for å være med i trekningen av en gevinst, kjøpe 

symbolske gaver og det blir mulighet for å kjøpe kunst laget av barna. Mer 

informasjon om dette kommer senere.  

 

 

 

Bursdager i oktober 

• Octivia 3 år 13. oktober 

• Gabriel 5 år 26. oktober 

 

https://forut.no/barneaksjonen/


 

 

 

Annen informasjon  

• Vi starter de fleste dagene med samling 9.15. Dersom barnet ditt kommer 

senere enn dette i barnehagen ønsker vi beskjed.  

• Det er viktig at barnet har godt med klær i barnehagen. Husk både dress, 

regntøy, fleece, lue og votter.  

• Husk å sjekke jevnlig at barna har skiftetøy i barnehagen. 

• Ta med regntøy og dresser hjem til tørk dersom dette er vått. Trange 

garderober gjør at dette ikke tørker fort nok når det henger i 

barnehagen. 

 

 

  

 

Håper alle får en flott oktober måned. 

Hilsen fra Katrin, Anette og Kine ☺  

Viktige datoer 

• Onsdag 6. oktober kommer det fotograf i barnehagen. Barna må 

være i barnehagen senest kl. 09.00.  

• Uke 41 er skolens høstferie. Husk å levere høstferielappen!  

• FN-Kafe i uke 43. Nærmere info kommer  


