
September. 
 

I løpet av måneden har vi hatt flere «årets første» - opplevelser sammen med barna. Vi har malt, hatt 

brannøvelse, laget edderkopper, stekt bananlapper til seinlunsj og noen av barna har vært på tur.  

 

I smågrupper har vi malt både med hender, koster og svamper. Noen av dere har nok sett 

håndavtrykkene på vinduene, disse er barna veldig opptatt av. Vi snakker om fargene og hvem sin 

hånd det er. Veggene begynner også å bli fylt opp med ulike kunstverk. For noen av barna har det 

vært et første møte med maling, mens for andre er dette en kjent aktivitet. Noen vil male en strek 

også er de ferdige, mens andre kan sitte leeeenge og får aldri nok.  

 

 

 

Veldig mange av barna har stor interesse for småkryp, som makk og edderkopp. Ute er barna ivrige 

etter å «gå på jakt» etter disse småkrypene. Vi bruker små pinner eller spader for å pirke inn i kroker 

på lekehytten og i jorden. De samarbeider godt og er opptatt av at alle har en pinne for å lete med 

eller en bøtte for å samle de i. Vi synger om edderkopp, går på jakt ute etter dem og noen ganger 

dukker de også opp inne! Da er de fleste enige om at vi må fange edderkoppen og slippe den ut i det 

fri. Edderkoppinteressen har ført til at barna har laget sine egne fargerike edderkopper som vi har 

hengt opp i et «spindelvev» i vinduet. 



 

Noen av de eldste barna var på tur sammen med de eldste på And. Turen gikk ned til Stokkavannet 

sammen med Siw, Preben og Odd Einar. Arsema, Amelia, Magnus og Eva kom tilbake til barnehagen 

med fornøyde smil! Det er kjekt å gå på tur, selv om det også kan være litt slitsomt noen ganger.  

 

 

Informasjon: 

• Heidi har ferie i uke 42, og Preben har ferie i uke 43. Enkelte dager tar vi inn vikar, for tiden 

er det Savina som studerer barnevernspedagogikk ved UiS som er vikar, hun hadde praksisen 

sin her i barnehagen. 

• I skolens høstferie, uke 41 blir det ikke servert varmlunsj. Dette gjelder i alle skolens ferier. 

 


