
September har vært en fin måned. Små og store har etter hvert blitt kjent med hverandre. Vi 

har fått en flott barnegruppe       Dagene våre går mye i å arbeide inn gode rutiner som å 

rydde etter vi har lekt og delta i samlinger på en god måte, vente på tur og sitte ved bordet 

ved måltidene. Dette kan være noe utfordrerne og uvant for noen, men viktig å øve på. 

Vi har kommet i gang med faste aktiviteter, og vi har arbeidet en del med prosjektet <Bli 

kjent>. Samlingsstund har blitt en fast rutine på avdelingen. Vi har sunget godmorgen sang, 

navnesang og sett på bilder av alle barn på Tussene. Det å trekke et bilde og synge om det 

som er på bildet har også blitt barnas favoritt øyeblikk i barnehagen. Barna har laget 

håndavtrykk og fotavtrykk. Det var en spennende opplevelse å få maling på hendene og 

føttene!       

I uke 38 hadde vi også brannvernuke. Vi fikk fine samlingsstunder denne uka med gjeldene 

tema. 

På turdagene har vi vært på lekeplasser som ligger i nærområdet. Der er det kjempefint med 

disser, rutsjebaner og karuseller. 

Vi har vært mye ute, lekt i sandkassen, disset, vippet, syklet eller utforsket uteområdet vårt. 

Nå er det høst så vi samlet noen høstblader og laminert dem. Vi snakket om fargene og nå 

observerer vi hvordan de forandrer seg. 

I OKTOBER starter vi med nytt prosjekt < `Meg selv- følelser- vennskap`>. Målet er å bli kjent 

med egen kropp og hvordan vi ser ut. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har 

ulike fagområder barnehagen skal jobbe med, deriblant `kropp, bevegelse, mat og helse`. 

Dette fagområdet har vi tatt utgangspunkt i når vi har satt opp temaet. Gjennom arbeid med 

dette skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som 

utgangspunkt. Vi skal også ha mye fokus på å bygge gode relasjoner mellom barn (dele, 

stoppregelen, bruke god hånd). I rammeplanen står det: ` Sosial kompetanse er en 

forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og 

holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å 

være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.`   

Vi kommer til å snakke med barna om at alle mennesker er like mye verdt og at vi skal være 

snille med hverandre. 

Prosjektplanen ligger som vedlegg. 



Vi fortsetter med å ha grupper. Dennis, Salman, Theodor, Catalina og Praise hører til Blå 

gruppe. Annabelle, Ravn, Ulrik, Viktor og Ingrid er i Rød gruppe.  

Vi ønsker også denne måneden velkommen til to nye barn Ingrid og Klara. Vi gleder oss til å 
bli bedre kjent med dere. 
 

Ellers takker vi for godt oppmøte på foreldremøte, og håper dere fikk den informasjonen 

dere ønsker. Om ikke er det bare å kontakte oss på telefon eller sende en mail.  

Vi fikk opp bygge-gjerder i barnehagen i uke 40. Flere av barna viser stor interesse for 

gravemaskinene som skal ordne uteplassen vår denne høsten. Gjerdene vil ikke komme noe 

nærmere inngangen enn de er nå, det vil derfor være god passasje til barnevogner. Det vil 

etter hvert komme bygge-gjerder på fremsiden av hovedinngangen også, med de oransje 

platene på bygget. Vi anerkjenner gravemaskinene med barna, men vil bruke store deler av 

utetiden på tur i ukene som kommer grunnet arbeidet på uteområdet. 

 

Viktige datoer: 

28.09- Ingrid starter hos oss       

9.10- Catalina sin bursdag. Gratulerer med dagen!       

26.10- Klara begynner på Tussene        

24.10- FN-dagen 

 

Ha en fin oktober- måned.  

Hilsen, Aleksandra, Maria, Stina og Bjørg :) 


