
Månedsbrev for Dråpene:  

Oktober: 
Månedens tema: Meg selv og fellesskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

August og september: 

Nå har barna alt gått i barnehagen i over en måned og vi ser at barna tilpasser seg mer og mer barnehage 

hverdagen. Der dem begynner å forstå dagsrutinene. De oppsøker oss når de trenger trøst eller lek og deres 

personlighet kommer mer om mer frem. 

Vi har hatt daglige samlinger, der vi har delt inn samlingene i to. Da er det lettere å tilpasse opplegg som er 

mer tilpasset hver alders gruppe. Måle vårt for samlingen er at den skal være en fin stund, der dem skal føle 

felleskap, glede og oppleve litt magi. For de aller minste holder det nå i starten med sang samlinger, mens 

med de litt eldre har vi begynt med å fortelle om eventyret bokkene bruse, lese bøker og bevegelse sanger. 

I uke 38 har hele barnehagen hatt brannverns uke. Der vi alle har vert med på brannøvelse og sett på når vi har 

testet brann slangen. Med de eldste barna har vi snakket om hva vi må gjøre når brannalarmen går, når noen 

har skadet seg og vi har snakket om viktighet med å bruke hjelm når vi sykler/er på sparkesykkelen og 

hvordan vi skal ferdes i trafikken.   

I de siste ukene har vi begynt med aktiviteter som tur. Vi var litt spent på hvordan barna ville reagere på å 

forlate barnehagen. For mange kan dette være litt skummelt uten mamma eller pappa. Barna viste glede ved å 

sitte i vognen sammen med de andre barna og alt det de så på sin ferd. Denne høsten skal vi besøke 

lekeplasser i nærheten av der barna bor. Vi har alt vert ved tastatunet og Rustabakken.  

 

Oktober: 

- Denne høsten skal vi ha fokus på «Meg selv» der vi skal denne måneden begynne med å jobbe med 

berørings sansen. Der barna skal få kjenne på og leke med ulike materialer som maling, vann, sand og papir. 

Vi skal male hånd avtrykk, de skal få male med hele seg, leke med vann, sand og papir.  

- Denne høsten skal vi besøke lekeplasser i nærheten av der barna bor. Vi har alt hvert ved tastatunet og 

Rustabakken. Tanken er at vi ønsker å koble barnas hjem, mer opp med barnehage hverdagen.  

- I samlingene skal vi fortsette med sang samlinger og eventyret bukkene bruse, men vi skal også ha fokus på 

kroppen vår. Der vi skal benevne og synge sanger om kroppsdelene hode, mage, armer, føtter og rumpe.  

 

  

 

2-årsgruppen: 

Tone fra vestavind avdeling har hovedansvaret for denne gruppa, sammen med Tove fra vår avdeling, og en 

ekstra voksen som veksler på å bli med. Torsdag 6. oktober starter vi. Gruppa består av fem barn fra 

Vestavind og fem barn fra Dråpene. På torsdagene kommer vi til å ha base inne på Sønnavind. Dette blir enda 

en overgang for barna og vi kommer til å ha fokus på å bli kjent de første gangene. På Sønnavind har vi 

kroker som innbyr til rollelek og konstruksjonslek. Gjennom lek og samspill vil barna gjøre seg erfaringer 

som bidrar til å utvikle språklige og sosiale ferdigheter. 2-åringene er sosiale, og har en sterk vilje. De trenger 

tilstedeværende voksne som kan regulere og hjelpe i konflikter. Samlingene handler om fellesskap, tilhørighet 

og å dele opplevelser. Her vil vi ta med oss eventyr som barna er blitt kjent med, sanger og ha et fokus på 

farger. Vi gleder oss! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen oss på Dråpene: 

helen, Charlotte, tove og stine. 

Tilvenning i barnehagen: 

Et nytt barnehageår er i gang, og for noen er barnehagelivet en ny opplevelse. Tiden frem til nå 

har gått mest til tilvenning. Alle sammen skal bli kjente med hverandre, med avdelingen, huset, 

uteområdet og med nye rutiner som ofte er helt annerledes enn de rutinene en er vant med 

hjemme. Nye rutiner kan være en utfordring, men det er utrolig hvor fort barn lærer. Ved å 

bruke god tid til å bli kjent med dagsrytme, avdelingen, barn og voksne som til daglig er på 

avdelingen, er det med på å skape trygghet i gruppen og til enkelt barn. Trygge barn er som 

regel glade barn, og trygge og glade barn skaper læring og utvikling. Derfor er hovedfokuset på 

avdelingen å skape relasjoner og tilhørighet innad i gruppen.  

Vi ser stadig små tegn på at barna både søker og finner trygghet. Noen strekker armer og vil 

opp, noen vil sitte på et fang, mens andre betrakter oss litt på avstand. Plutselig kan barn kjenne 

på savnet etter mamma og pappa. Vert barn har ulike behov, noen trenger liten tid mens andre 

trenger litt lengre tid for å finne trygghet i å være i barnehagen. Da er det viktig at noen ser og 

kan gi det lille barnet den trøsten som trengs. Alt handler om å bli sett.  

 

Informasjon: 

- De som er med i FAU fra avdelingen er Cecilie (mor til Edith) og Sara (mor til Lana). Ta 

kontakt med dem, hvis dere ønsker å ta opp noe i FAU.  

Mail adressen deres er: cecilietorvund@hotmail.com  

Saramia.derv@gmail.com 

- Kommer til å «bli kjent kafe» (FN) denne 26.10 i barnehagen for foreldre og barn (mer 

informasjon kommer senere). 

- Husk å ta med dere drikkeflaskene til barna hjem for vask. 

- Det er viktig at dere vasker hendene til barna når dere kommer i barnehagen om morgenen. 

Kan minske 70% av sykdom som forrere.  

- Gi beskjed til personalet hvis barnet deres skal ta ut noe ferie i anledning høstferien. 

- Hvis dere har våtservietter med luke og åpne funksjon. Har vi veldig lyst på lokket når pakken 

er tom. Vi skal lage noe sammen med barna med det.  

 

 
Rammeplanen Felleskap og Inkludering: 

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. Alle kan lære av hverandre og en kan fremme barns 

nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller med hverandre. De voksne i barnehagen 

skal anerkjenne, støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne individuelle forutsetninger i 

hverdagssituasjoner.   
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