
 

 

September nærmer seg slutten, og det har vært en fin måned på 

Tommeliten. Barna blir mer og mer trygge, og begynner smått å 

finne sin plass på avdelingen. Vi har brukt mye tid på lek, både ute 

og inne, og ellers jobbet med å trygge de nye barna på Tommeliten. 

Vi har hatt fine dager med den flotte barnegruppa, og vi opplever 

mange fine samspill mellom dem.  

Vi har delt barnegruppa i to, store deler av september, for å avlaste 

for de nye barna, men også for å ivareta de eldste og se deres 

behov i barnehagehverdagen. Dette er også som nevnt i sist 

månedsbrev, noe vi vil gjøre utover høsten. Nå som vi er en 

barnegruppe på 12 er det fint å kunne gjøre ulike ting i løpet av 

dagen for å tilrettelegge for aldersadekvate aktiviteter.  

I gruppene har vi hatt uteaktiviteter, vært på mange fine turer og 

hatt kreative aktiviteter inne med maling og tegning. 

 

I uke 38 hadde vi også brannvernuke, hvor vi brukte 

materialer og stoler og laget til en brannbil ute. Det 

ble ingen brannøvelse i år, men vi fikk likevel hatt 

fine samlingsstunder denne uka med gjeldene tema, 

hvor Brannmann Sam runget over avdelingen.  

 

Nest siste uken i september var det duket for miljødag i 

barnehagen. Da brukte vi utetiden til å koste sammen mye av 

sanden, som på mirakuløst vist havner langt utfor sandkassen, og 

fikk dette tilbake der det skal være. 

 

 

 

Vi har også ryddet lekeskuret sammen med barna, og fått bort 

masse søppel og rot.  

 

 

 

 

 

 

 

I september har vi endelig startet opp med varme måltider i 

barnehagen igjen, og har fast varmmat hver onsdag. Vi deler oss og 

rullerer på barnegruppa når det gjelder matlaging. Vi lar barna bidra 

og være med på det som skal kokes og utover det er det de voksne 

som ordner resten, grunnet korona-restriksjoner. Vi er glade for at vi 

igjen kan lage mat med barna, og ser også at de har stor glede av 

det å være med å tilberede maten vi spiser i barnehagen. Det vil til 

tider også være varmmat i form av tomat/blomkålsuppe på 

tirsdager, grunnet møtedag på huset.  

 

I oktober flytter apekatten Bongo inn til oss. Vi har i den kreative 

inne-aktiviteten laget sommerfugler av kaffefilter, som vi har malt og 

delt i to. Sommerfuglene vil få husly på det lille rommet sammen 

med Bongo. De skal hjelpe Bongo å finne mammaen sin, og 

sammen med barna vil vi pynte rommet til et jungelrom.  
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Som nevnt i sist månedsbrev vil vi fordype oss i 

boken Apestreker, og Apekatten Bongo vil komme 

til jungelrommet hver fredag, hvor han møter på 

ulike dyr på let etter mor. Her ønsker vi å fordype 

oss i boka utover høsten, for å tilnærme oss 

fagområdene. 

 

Integrering av fagområdene 

Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter 

innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende 

aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi 

og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med 

fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme som barn 

senere møter som fag i skolen (Rammeplan for barnehagen, 2017). 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

I år skal vi fordype oss i boken Apestreker. Barna skal få sanse og 

oppleve boken gjennom blant annet høytlesning, konkreter og 

dramatisering. Ut ifra boka vil vi utvide barnas begrepsforståelse 

ved å snakke og undre oss sammen med barna om ord og uttrykk. 

F.eks vil vi stoppe opp og undrer oss over størrelser. Hva vil det si å 

være «større enn meg»? 

 

Kropp, bevegelse og helse  

Barna skal få oppleve mestring og glede ved å bruke kroppen aktivt 

i ulike sammenhenger. Vi kommer til å legge opp til aktiviteter der 

barna får erfaringer ved å bruke kroppen aktivt. Vi kommer til å 

snakke om ulikheter mellom mennesker og dyr, for eksempel: Har vi 

lik nese som apekatten? Har vi like mange bein som en edderkopp? 

Hvorfor kan ikke mennesker fly? 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Vi ønsker at barna skal få utrykke seg kreativt gjennom arbeid med 

ulike materialer. Vi kommer til å la barna få lage sine egne dyr fra 

boken og sette sitt eget preg på det, da vi ønsker å forme rommet 

sammen med barna. Vi har sangen Apekatten Bongo som 

temasang. Den kommer vi til å bruke i samlingene der vi synger og 

danser og gjør bevegelser. Vi vil også synge og bevege oss til 

sanger om dyrene barna allerede kjenner som «lille Petter 

edderkopp» og «en elefant kom marsjerende». 

 

Natur, miljø og teknologi 

Naturen i nærmiljøet gir oss et mangfold av 

opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i 

all slags vær. Vi vil hovedsakelig bruke 

nærområdene og uteområdet som vår arena 

for utforskning. 

 

Antall, rom og form 

I boken Apestreker møter vi på dyr med ulik 

størrelse, farge og form. Dette er noe vi vil snakke om sammen med 

barna. Det er mange ulike typer dyr i historien og sammen med 

barna snakker vi om likheter og ulikheter. Vi sorterer og klassifiserer 

ulikheter i boken. Noen dyr flyr, noen dyr er store og noen er små, 

det er noen med og uten hale, tunge og lette dyr for å nevne noen 

ulikteter.  

 

Etikk, religion og filosofi 

En rød tråd gjennom boken er at sommerfuglen hjelper apekatten 

med å finne mammaen sin. Vi tar utgangspunkt i dette og snakker 

med barna om hvordan vi kan hjelpe hverandre og hvilken følelse vi 

får når noen hjelper oss. I boken er alle dyrene forskjellige, og vi 

kommer til å snakke med barna om det å være ulike og hvordan vi 

mennesker og er ulike, men at alle sammen er like mye verdt og at 

vi skal være snille med hverandre. 
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Ellers takker vi for godt oppmøte på foreldremøte i uke 38, 

og håper dere fikk den informasjonen dere ønsker. Om 

ikke er det bare å kontakte oss på telefon eller sende en 

mail til Kine/Aysel. Huk ellers tak i en av oss i løpet av 

dagen om det skulle være noe. 

 

Vi fikk opp bygge-gjerder i barnehagen i uke 40, langs 

inngangspartiet til Tommeliten. Flere av barna viser stor 

interesse for gravemaskinene som skal ordne uteplassen 

vår denne høsten. Gjerdene vil ikke komme noe nærmere 

inngangen enn den 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Emilie  02.10 

Lulia   19.10 

Martine  30.10 

 

GRATULERER MED DAGEN 

 

 

HØSTFERIE UKE 41: Husk å skriv på ferielisten som henger på 

døra om ditt barn skal ha ferie, innen uke 40. Det vil bli sendt en 

påminnelse om dette ila uka. 

Ved ny info ang. utearbeidet m.m, vil dette bli gitt pr. mail. 

Vi ønsker dere en fin oktober-måned. 

 

 

Vennlig hilsen Kine, Aysel, Bee og Esther  

 

 

Vi minner igjen om merkelapper på alle klær som 

tilhører ditt barn, og ta gjerne en titt i garderoben om 

ditt barn har alt det trenger når vi går høsten i møte. 

Vi går på tur uansett vær, sørg derfor for at votter, 

luer, ull/fleece, og godt med skiftetøy er på plass i 

boksen/skapet.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.buttericks.se%2Fballonger-sorterade-100-st&psig=AOvVaw22qSLMky5roT0RNyzCFUZw&ust=1601456537845000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjoqtKAjuwCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.infobilder.com%2Fbilde-host-i27885.html&psig=AOvVaw3scEFkWQb7EnvC32sF1-5L&ust=1601457014961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjqoLyCjuwCFQAAAAAdAAAAABAD

