
 

Høsten er godt i gang, og vi har hatt flotte turer i nærmiljøet de siste 

ukene. Bjørnebærene smaker ikke like søtt og godt i år, men vi 

smaker like mye på hver tur. Kanskje de er bedre i nå? Vi finner 

mye rart på turene våre rundt i nabolaget. Håper ikke alt kommer 

hjem i lommer og sko. Vi hadde en flott tur med lavvo. Vi smurte 

lunsj og hadde en liten samling inni lavvoen. Barna syntes det var 

spennende å kikke opp gjennom åpningen i toppen.  

I løpet av måneden har vi løst opp litt i kohortene uke. Nå deler 

Soria Moria uteområde med Tyrihans og Askeladden. Dette var veldig populært blant 

barna, nå får de leke med barn som de har savnet å få være med. Vi ser masse god lek 

nå den siste uken, særlig blant de eldste barna.  

Vi har begynt med smøremåltid. Dette fungerer greit. Barna får 

velge ut fra en plansje og de smører mest mulig selv. Når vi lager 

varm mat, jobber vi mest inne på avdelingen. Vi har lagd litt 

enklere mat og mat som barna kan delta i forberedelsene til. Det 

er kjekt å se at barna smaker på mat og noen ganger liker mat de 

ikke har spist før. Vi har hatt pasta med tomatsaus, lapskaus og 

fiskepinner og gulrot/potetstappe. Hver tirsdag spiser vi suppe til 

lunsj.  

Førskolebarna har begynt med førskolegruppe på mandager og 

svømming på onsdagene. De er enten på tur eller på 

«pauserommet» på mandag formiddag. Og går til Revheim skole 

onsdag formiddag.  

Vi har begynt med avdelingsmøter på tirsdagene. Annen hver 

tirsdag passer en voksen fra Soria Moria barna på Askeladden 

mellom kl.09:00 og 10:00. Mellom 13:00 og 15:00 har Soria og 

Tyrihans møter. Da passer vi hverandres barn ute.  



Hovedfokuset vår denne måneden 

har vært å legge til rette for god lek i 

grupper, både inne på formiddagen, 

ute og inne på ettermiddagen. 

Rutiner og struktur hjelper barna til 

å få en oversikt over dagen i 

barnehagen. Vi deler i grupper eller 

barna velger selv ulike aktiviteter.  

Vi har jobbet litt med brannvern og 

førstehjelp denne måneden. Henry 

lærte førskolebarna om stabilt 

sideleie på tur i skogen. Vi har 

sunget sanger, tegnet, hatt 

brannøvelse ut vinduet og øvd på å 

slukke «brann» med brannslangen.        

Endringer på bygg og uteområdet. I september har det 

blitt gjort utbedringer på Passivhuset. Det er blitt skiftet 

panel og endret dør. Videre begynner arbeidet med å 

fjerne mur utenfor Tussene og Tommeliten. Den skal 

trekkes inn mot gjerdet og det plantes busker på 

bakkenivå. Etter 

høstferien begynner 

arbeid med å fjerne de 

gule fasadeplatene foran 

og bak barnehagen. De 

blir erstattet med panel. 

Vi ser for oss at dette kan 

pågå i perioden fram mot 

jul. I perioder vil derfor 

deler av uteområdet bli 

mindre, det blir satt opp 

gjerder foran og bak 

bygget. Askeladden vil i måtte bruke vår dør inn og ut i 

barnehagen, da deres vil være stengt. Dersom 

uteområdet blir for «lite», ønsker vi å kunne stenge av 

parkeringsområdet i perioder. Da setter vi opp 

sperrebånd og lar de eldste barna og personalet leke der 

ute. Da må dere parkere på stor parkeringsplass.  

 

Hva skjer i oktober? 

I oktober begynner vi opp igjen med å 

dele barna inn i 3 språkgrupper. Vi har 

valgt å ta utgangspunkt i eventyrerne 

• De tre små grisene 

• Gullhår og de tre bjørnene 

• Rødhette og ulven 

Vi leser, lytter og leker oss gjennom 

eventyrene med konkreter og bilder. 

Kanskje vi også kan se en liten film. 

I uke 42 markeres FN-dagen. På 

avdelingen vil vi ta utgangspunkt i 

Barnekonvensjonen og barns 

rettigheter.  

 

3- og 4-åringene drar til biblioteket på 

onsdager sammen med Mustafa og 

August fra Askeladden. Førskolegruppa 

fortsetter med vanntilvenning.  

Vi jobber med å kunne legge til rette 

for en «foreldre-kaffe» i løpet av 

høsten. Dere vil få beskjed når vi har 

avklart med alle avdelinger.  

I en periode fremover har vi valgt å 

sette bort syklene ute. Vi ser at barna 

får en ensidig og til tider litt negativ lek 

når de sykler. Vi som voksne har fokus 

på å legge til rette for alternativ lek, vi 

igangsetter sangleker ute og sørger for 

at uteleken utvikler seg og at barna 

oppnår mestring på flere områder i 

uteleken.  

 


