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TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER
September har blitt brukt til å bli godt kjent med hverandre inne på Maurstua. Vi ser nå at de
fleste barna er blitt veldig trygge både på barnehagen, hverandre og på oss voksne, og vi
opplever at barna nå er kommet fint inn i barnehagehverdagen. Vi har derfor så smått begynt å
sette i gang noen enkle aktiviteter på avdelingen; vi har hatt samlingsstunder sammen med
barna, vi har hatt noen formingsaktiviteter og vi har hatt flere turer rundt i barnehagens
nærområde. Vi ser nå at barna begynner å bli klar for litt nye utfordringer, noe vi ønsker å ha
fokus på i oktober.

OKTOBER PÅ MAURSTUA
I høst skal vi ha temaet «Meg selv og verden rundt meg» på Maurstua. Vi skal bruke god tid
på å la barna få bli kjent med seg selv som enkeltindivid; hvem er jeg, hva mestrer jeg, hvilke
følelser har jeg etc. Barna skal også få oppleve og kjenne på det å være en del av et større
fellesskap. Det å oppleve tilhørighet og samhold i en gruppe er en god og viktig følelse.
Rammeplan for barnehagen beskriver tilhørighet som et grunnleggende og menneskelig
behov hos alle mennesker, og dette blir derfor en viktig del av det vi vil fokusere på denne
perioden. Vi er også så heldige å ha mange ulike nasjoner representert her hos oss i
Husebøstykket barnehage, noe vi setter stor pris på. Barna skal i oktober, men også gjennom
resten av året, få kjennskap og opplevelser knyttet til de ulike nasjonene vi har inne hos oss på
Maurstua. Vi fortalte på foreldremøtet at vi ønsker å bruke musikk som
en rød tråd gjennom aktiviteter, tema etc dette året.
Dette starter vi opp med nå, og musikken vil bli aktivt brukt i
arbeidet vårt med månedens tema. Vi skal spille musikk fra de
ulike nasjonene vi har representert på avdelingen, vi skal lytte,
synge og danse til musikk i fellesskap, vi skal synge og lytte til
sanger om vennskap etc.

Lørdag 24.oktober er det FN-dagen. Vanligvis blir denne dagen markert i barnehagen med
foreldrekaffe etc. På grunn av den pågående koronapandemien så blir ikke dette mulig å få til
i år. Vi har derfor valgt å gjøre årets markering litt annerledes, men likevel spennende. Vi
ønsker å presentere det flotte mangfoldet vi har her i barnehagen med en liten utstilling på
barnehagens uteområde på ettermiddagen torsdag 22.oktober. Vi håper at alle har anledning
til å sette av litt ekstra tid under hentingen denne dagen for å kikke litt på utstillingen som blir
presentert.
Vi har også startet opp med eventyret om «De tre Bukkene Bruse» på Maurstua. Dette synes
barna er kjempespennende. Vi har allerede både fortalt og dramatisert eventyret, og barna
synes dette er fantastisk gøy. De eldste barna syntes også det var kjempespennende (og litt
skummelt) når vi fant fram I-paden og «Bukkene Bruse-appen». «De tre Bukkene Bruse» er et
eventyr som de fleste barn setter stor pris på. Noe av årsaken til dette er at eventyret har en
enkel oppbygning, det inneholder mange gjentakelser og skaper spenning og forventning. Vi
kommer til å jobbe videre med eventyret nå i oktober, noe vi gleder oss til.

UKEPLANEN PÅ MAURSTUA
Den foreløpige ukeplanen for avdelingen er nå klar. Vi har noen faste aktiviteter som vil gå
igjen fra uke til uke, samt at vi setter av tid til spontane innspill og ønsker fra barna. Vi på
Maurstua ønsker å ha et spesielt fokus på musikk dette året, der musikken vil være en rød tråd
gjennom årets, månedens og ukens aktiviteter. Ellers vil vi evaluere hverdagen vår underveis,
og gjøre endringer der vi ser at ting kan og bør gjøres annerledes i forhold til barnas behov og
ønsker. Det er selvsagt også veldig kjekt hvis dere foreldre har tanker, ideer og innspill til
arbeidet vårt i hverdagen, både ris og ros. Det setter vi stor pris på !
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Vi markerer FN-dagen med en liten utstilling på
barnehagens uteområde. Vi ønsker alle hjertelig
velkommen til å ta en kikk på dette når dere henter i
barnehagen denne dagen.

FØDSELSDAGER OKTOBER
Sarah 1 år !
Gratulerer så mye med dagen !

Vi vil få ønske dere alle en riktig flott oktober !

Oktoberhilsen fra Bente, Tove, Solfrid og Jill

