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Informasjon 

- Velkommen til Bli kjent kafe Mandag 24.10 kl 14.30 – 16.00. Vi ønsker foreldre og søsken 

velkommen til oss her i barnehagen. Det blir servert kake og kaffe/te og saft. Det vil bli hengt opp et 

vipps nummer der hver familie kan betale de de ønsker. Pengene går til FAU, som igjen bruker det 

på barna våre. Håper alle har mulighet til å komme. Vi ser frem til å treffes. Gi personalet på din 

avdeling beskjed hvis dere ikke har mulighet til å komme, slik at vi kan ivareta barnet.  

- Vi har for tiden valgt å være inne på ettermiddagen. Vi har fått en henvendelse om at det er 

foreldre som er bekymret for utetiden og sikkerheten ute. På ettermiddagen er vi færre voksne og 

mange foreldre som vi ønsker å snakke med, noe som kan gjøre det sårbart ute. Frem til vi har 

funnet en god løsning blir vi inne på ettermiddagene. Hvis dere har noen gode forslag mottas disse 

med stor takk. På bakgrunn av dette er det også satt inn et nytt tiltak. Mellom kl 07.15—08.00 om 

morgenen og fra klokken er 15.30 på ettermiddagen er vi kun en ansatt inne på avdelingen, og ber 

derfor dere foreldre om å komme helt inn på avdeling når dere skal hente barn. 

- Minner om at barna får servert mat til alle måltider i barnehagen og trenger derfor ikke ha med seg 

mat eller snacks i barnehagen. I drikkeflaskene trenger barna kun vann.  

 

                                                       Rød og grønn gruppe 

  

I september har vi blitt enda bedre kjent. De fleste er gode og varme i trøya. Vi har så smått  

startet arbeidet med kroppen og sansene. Vi har sett på øynene våre i speil og fargelagt øyne, vi 

har hatt en maleaktivitet der vi brukte flere av sansene. De fikk oppleve å ta i maling og kjenne at 

den var kald og sleip, de fikk se fargeforandringen fra gul og blå til grønn, de fikk lukte på malingen, 

men ingen smakte på den 😊.  

  

I samling har vi hatt fokus på sanger om kroppen; kom så reiser vi oss, du har to øyne som du kan 

se med, buggi buggi, hode-skulder-kne og tå. Vi har også lagt bak oss en vellykket brannvernuke. Vi 

fikk hilse på Bjørnis, lære noen nye sanger, lage egne «bål» og oppleve en brannøvelse. 

  

Ellers har vi hatt mye god lek på avdelingen. De finner hverandre i lek både i gruppene og på tvers 

av grupper. Det er kjekt å se. Det mest populære for tiden i inneleken er å leke familie, byggelek 

med duplo, modellkitt og togbane. Ute liker de godt å sykle, ha butikk/familie i sandkassen, klatre 

og disse. 

Fremover skal vi fortsette å jobbe med kroppen og sansene. Bøker vi skal jobbe ekstra med er 

Anatomi for småtasser og Gruffalo; føleboken. De skal få bruke håndspeil aktivt og forske på sitt 

eget fjes. Hva ser vi egentlig inni øynene? Hva ser vi hvis vi lukker øynene? Hva finnes inni nesen? 

Klarer vi å se ørene våre i speilet?Samtidig skal vi også jobbe videre med det sosiale samspillet i 

gruppen. Vi har fokus på at barna skal invitere seg selv inn i lek på en akseptabel måte ved f. eks å 

spørre «kan jeg bli med?».  

I samling skal vi jobbe med de nevnte bøkene og fortsette og synge sangene vi allerede har jobbet 

med 

 



 

 

  

                                 Førskolegruppen 

Det har blitt gjort en endring i førskolegruppa. I september har vi hatt tur dag på mandager, 

og vert på sønnavind på onsdager. Vi ser at vi er nødt til å flytte på dette som gjør at vi vil 

bruke sønnavind på mandager, og ha turdag på torsdager. Da er det fint om barna er 

kommet innen kl 09.15 disse dagene, slik at vi raskest kan komme oss ut på tur og i gang 

med aktiviteter på sønnavind. 

I September har vi blitt  bedre kjent som en gruppe på tvers av begge avdelingene. Både på 

tur og inne på sønnavind har vi hatt fokus på å finne et felles fokus som inspirerer barna til 

samarbeid.  På tur i skogen som vi kaller vår skog var det en påbegynt hytte som to av 

barna ville fortsette å bygge på. De fant fort ut at dette trengte de hjelp til. Vi voksne spurte 

om flere barn kunne bli med å hjelpe som resulterte i at alle barna ville bli med å 

samarbeide med å finne stokker  og store pinner for å bygge videre på denne hytta vår. Det 

ble mange ulike innspill og hensyn å ta, men samarbeidet besto frem til lunsj.  

På sønnavind  har vi ulike aktiviteter barna kan velge mellom som pusling, spill, tegning, 

lego, perling rollelek. Når barna har valgt en aktivitet øver vi på å sitte med den valgte 

aktiviteten en liten stund før vi velger noe annet å leke med. 

I oktober vil vi starte å ha litt mer skoleforberedende aktiviteter. Vi har startet smått med å 

bli kjent med Molly og partner gjennom trygg trafikk sine nettsider. Molly og partner viser 

oss hvordan vi kan ferde trygt i trafikken, og gir oss oppgaver om valgt tema etterpå. På 

torsdager når vi går på tur tar vi dette med oss ut. Ved siden av trafikkopplæringen vil vi 

starte med å se litt på bokstavene i alfabetet. Hvilken lyd har de? Hvilke ord kan vi finne på 

bokstaven? Har vi bokstaven i navnet vårt?  

På onsdager og fredager er det kun førskolebarna fra solsiden som bruker sønnavind. 

Annenhver fredag har vi også matlaging hvor førskolebarna rullerer på å bli med på 

matlagingen. Frem til nå har vi  hatt fokus på å skape gode vennerelasjoner og den gode 

leken når vi er på sønnavind. Vi har startet litt med å lage et tankekart om hva vi mener en 

venn er, og lest i boka «boka om å være venner» hvor vi har sett må ulike måter vi kan få 

venner på. Dette kommer vi til å fortsette med i oktober hvor temaet vi jobber med er 

vennskap. Gjennom dette temaet kommer vi til å fortsette å bruke boka om å være venner 

samt sanger som «det e godt å ha någen», «å det er langt å gå» og BliME sangen «den 

ene».  

- Når det gjelder svømming for førskolegruppa, fikk vi ikke bli med på høstens oppstart. Det 

er heller ikke klart for påmelding til svømming vinteren 2023 enda, men vi håper det vil 

komme en påmelding snart. 

 

  

  

  
                                      BURSDAGSBARN 

09.10 blir Sara 5 år. HIPP HIPP HURRA! 



Så til slutt: 

 

 

 

 

HHa en fin oktober alle sammen 

Hilsen alle oss på solsiden 

  

Ha en fin oktober alle sammen 

 

 Ha en fin oktober alle sammen 

Hilsen alle oss på solsiden 

  

 

 

 

      Takk for at dere  

• hjelper oss med å holde garderoben ryddig og å fin ved å ta med hjem alle 

uteklær og sko hver fredag. Da får dere sjans til å se over om alt er rent, helt og 

fremdeles passer.  

• Sjekker kurven med skifteklær (og fyller på hvis det trengs) en gang i uken  

• Har med vannflaske hver dag og solkrem på solfylte dager  

  

 


