
Månedsbrev for oktober 2021  

Avdeling Sør  

  

Hva skjer i oktober:  

I oktober skal vi jobbe med FORUT Barneaksjonen «Historien om Indrani», der vi blir kjent 

med fem år gamle Indrani fra India.   

Utgangspunktet var dette året at FORUT Barneaksjonen skulle reise til India og lage et nytt 

opplegg om et barn i Bangalore. Covid-19-pandemien satte dessverre en stopper for det. 

FORUT inviterer oss likevel med til India, og det gjør de gjennom å relansere og fornye et 

tidligere opplegg. For ti år siden var den da fem år gamle jenta Indrani hovedperson i 

Barneaksjonen. FORUT har fulgt henne tett siden den gang, og i årets opplegg får vi et 

gjensyn med henne, først og fremst som femåring, men også som femtenåring. 

Indrani bor i Bangalore i India sammen med mor, far og to storebrødre. Gjennom opplegg fra 

FORUT skal vi «reise til India» og lære om hvordan det kan være å vokse opp i slummen i en 

av Indias storbyer. Vi får også se hvordan 15 år gamle Indrani har det i dag.  

 

Hvert år tilbyr FORUT et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO/AKS om 

livet til barn i FORUTs samarbeidsland i Afrika og Asia. Oppleggene er lærerike, gir innlevelse 

og skaper stort engasjement hos norske barn.  Vi får lære litt om hvordan barn i andre land 

lever i forhold til oss i Norge. Dette gir kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og 

sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende.»   

Se mer på; https://forut.no/barneaksjonen/historien-om-indrani/ 
 

«Små barn lever livet der de til enhver tid er, med de menneskene som finnes der. 
Barnehagen er en arena der barna kan være med å skape sin egen og andres 
identitet, kultur og kunnskap». (Temahefte om de minste barna i barnehagen.)  

 

 

 

https://forut.no/barneaksjonen/historien-om-indrani/


Målene med FORUT Barneaksjonen er å: 
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.   

  
  
Ut fra våre erfaringer ser vi at det er ofte dyrene i Barneaksjonen som fenger i stor grad på 0-
3-årsavdeling.  Vi kommer derfor til å jobbe mye ut fra dyrene i historien, som kyr, katter, 
hunder, esel, geiter, duer, mus og elefanter, altså dyr som lever i India. Ut fra barnas 
interesser ser vi hvilke dyr vi vil fokusere mest på.  
  
Vi skal også begynne med lesing i mindre grupper i oktober. Vi skal da finne bøker som vi kan 
relatere til tema i FORUT Barneaksjon, og fordype oss i disse. Vi kommer til å jobbe med 
ordene, tegn, bilder og konkreter for de ulike dyrene, samt at vi vil bruke bilder. 
     
 Som dere selv merker, har det nå begynt å bli høst. Det er derfor viktig at dere nå går 

gjennom barnas hyller og bokser, og sjekker at sko og klær er tilpasset riktig vær       Det er 
snart på tide å bytte over til tykkere poser, men enn så lenge er det greit med tynnere poser 
slik vi kan variere påkledning ut fra temperatur. 
 

Viktige datoer i oktober:  
• Vetle begynner på avd. Sør mandag 4. oktober. 
• Vetle fyller 1 år 5. oktober! 
• Fotograf kommer i barnehagen 6. oktober. Alle bør være i 
barnehagen senest kl 09.00 slik at vi kan starte seansen med å fotografere så 
tidlig som mulig.   
• I løpet av uke 43 vil det trolig bli et foreldrearrangement med kafé i 
hentetiden. Nærmere info kommer etter FAU har hatt møte… 
• Skolene har høstferie uke 41 (11-15.10) Gi gjerne beskjed hvis dere vet at dere 
skal ha fri da. 

 
Vi minner om vårt mobilnummer: 911 50 646. Her kan dere både ringe og sende SMS til 
avd. Sør.  
 

 

Tilbakeblikk på august og september: 

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

har brukt tiden aktivt 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 for dere som foreldre. Gjennom at vi 



klarer å trygge dere, kan dere møte oss i barnehagen med en ro på at deres barn blir godt 

ivaretatt. Dette smitter over på barna, som da lettere finner roen med oss.  

«Gjensidig og varm kommunikasjon mellom foresatte og ansatte i barnehagen har 

positiv effekt på hvordan barna fungerer og trives.» (Udir.) 

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

utforske. De trenger fortsatt 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 utforsking av leker, rom og 

hverandre.  

       
 

Det har vært mange nye fjes, også for de «gamle» barna på avdelingen. Vi har jobbet for at 

de skal ha en trygghet på at vi er der for de fortsatt. Litt sjalusi oppstår av og til, men for det 

meste er det bare kjekt at det har kommet nye barn som de kan leke med/ved siden av.  

Nå har Norge lettet veldig på smittevernreglene med tanke på covid-19. Vi ønsker likevel at 

dere som foreldre fortsetter den gode rutinen med at dere vasker hender i yttergangen! 

Dette er med på å hindre andre smitte-tilfeller i barnehagen. Minner også på at barnet (og 

dere foreldre) må være hjemme ved nyoppståtte symptomer!!! 

Nå har vi begynt i større grad å ha samlinger, aktiviteter og opplegg med gruppen. Vi jobber 

med å sitte rolig mens vi har samling. Der er sangkofferten veldig kjekk; der får de lov å 

holde den tingen de har valgt fra kofferten til samlingen er ferdig. Eventyr-/bok-koffertene 

er fortsatt litt vanskelige, med så mange nye ting å ta og føle på…       Men de viser interesse 

for det vi presenterer i samlingene, og har allerede begynt å sette seg i ring når vi sier vi skal 

ha samling. Og når oppstartsangen («Velkommen alle musikanter») begynner, er de til dels 

med på bevegelsene.  

     

Ut på tur har vi vært flere ganger, men kun en gang med hele barnegruppa. Turene våre er 

ikke så lange, sett med våre øyne, men for barna er de lange nok. Vi bruker mye lekeplasser 

rundt barnehagen og Lilleskogen rett over gjerdet. Vi har med oss vogn for de som har behov 

for det, med de aller fleste går selv. Derfor korte turer       Enn så lenge har vi valgt å være 

tilbake til lunsj, fordi vi ikke har hender nok til å ta alle sovevognene med. Så vi er tilbake ca 



10.30, slik at vi rekker avkledning, bleieskift og lunsj før de skal sove. Vi merker da at de 

sover ekstra godt når vi har vært på tur! 

     
 

Måltidene er blitt en rolig, fin opplevelse. Vi deler de på to bord; ett med de minste og ett 

med de største. Da har vi to voksne ved hvert bord, og kan hjelpe til der det trengs underveis 

i måltidene. Barna spiser godt, og har funnet sine favoritter blant påleggstypene allerede. 

Noen velger kun én sort, mens andre er nærmest altetende. Vi voksne smører på, mens 

barna får mulighet å velge hva de vil ha på. Vi er bevisste på å benevne alle ting ved bordet, 

både med navn på pålegg/ting, peking og bruk av tegn. Dette er viktig i forhold til 

språkutvikling. 

    
 

Uke 38 var det Brannvernuke. Det er et arrangement hvor vi tar opp brannvern, leker at vi 

slukker branner, synger sanger som har med brannvern å gjøre, snakker og synger om brann, 

nødnummerene, sirener og har brannøvelse. 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!  

     
 

Da er vi klare for å ta fatt på oktober måned sammen med vår fantastiske gjeng på avdeling 

SØR! 

 

Hilsen fra Halime, Tsehai, Mariann, Silje og Anett 


