
 

 

Da var vi kommet i gang med høsten, og vi har vært utrolig heldige med det 

flotte været som vi har hatt. Vi har kost oss både inne og ute i barnehagen. 

Hadde vært utrolig fint om vi kunne fått dette været videre utover høsten også. 

Uansett hvilket vær vi får så skal vi nå kose oss ute både i barnehagen og på 

turer. 

 

 

September 

Vi har jo vært så heldige å hatt to flotte damer inne hos oss nesten hele 

september. Linda og Celia som er studenter ved UIS. Det har vært utrolig kjekt 

og det har vært to damer som har satt i gang med mye forskjellig. Vi har lært 

nye eventyr, nye sanger og mye mer. 

Førskolegruppa har hatt flere kjekke turer i september. Den første turen gikk 

til Jernaldergården. Vi var inne og fikk lære mye om hvordan de levde i 

jernalderen. Vi fikk være med å male korn, spinne ull, lage gnister med flintstein 

og mye mer. Det var en utrolig flott opplevelse og barna var kjempe interessert i 

det som ble fortalt, de stilte også mye spørsmål. Vi fikk være med å gå 

gjennomhuset og lærte at dyrene bodde i samme hus som menneskene. Vi fikk se 

hvor dyra hadde båsene sine. Etter vi hadde vært inne gikk vi ut, her klatret 

barna på noen store steiner som lå rett i nærheten. Etter klatringen spiste vi 



lunsj. Helt til slutt fikk vi lov å komme inn i huset igjen og smake på brød som de 

spiste i Jernalderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen etter turen til Jernaldergården var vi på tur igjen med førskolegruppa, da 

var vi nede på Sølvberget i byen. Her var vi og fikk høre flere historier om 

Lillesøster og noe annet av samme forfatter. Det var forfatteren selv som var 

og fortalte. 

Det er ikke bare førskole gruppa som har fått vært på tur. En dag pakket vi 

sekken med mat og gikk på besøk til Solborg barnehage, dette kan dere jo lese 

mer om og se bilder fra på nett siden. Vi hadde også en tur opp til sauene på 

Jernaldergården. De var som vanlig sultne og vi hadde med oss brød som de 

kunne få.  

Som jeg sa så har vi lært nye eventyr av studentene våre. Linda hun har fortalt 

eventyret om Kjellertrollet, barna var helt oppslukt når hun satte i gang. 

Eventyret handler om en prinsesse som våkner midt på natten på grunn av at 

Kjellertrollet brøler. Prinsessen er modig og kler på seg og går av sted for å 

finne trollet. På veien så møter hun forskjellige figurer. Edderkoppen som 

stenger den ene døren, han vil bare slippe prinsessen 

videre om han får kronen hennes. Det får han. 

Edderkoppen sier at hun ikke bør gå videre for 

Kjellertrollet er våken og det spiser prinsesser. 

Prinsessen mener at hun skal hjelpe det til å sovne. 

Edderkoppen blir med videre på turen. Neste figur er en 

vaktmester som har mistet beltet sitt så han får 

prinsessen sitt belte. Vaktmesteren blir også med videre. 

Det neste de møter er et skjelett som skjelver så mye Vaktmesteren som 

holder på buksa si 



siden det fryser, skjelettet får låne 

prinsessens kappe og blir med de andre. Til 

slutt møter de en 

frosk som har så 

vondt i føttene at 

den ikke kan hoppe. 

Frosken får låne 

støvlene til 

prinsessen. Når de kommer frem til 

Kjellertrollet så klarer ikke trollet 

å se hvem som er prinsessen siden 

hun har lånt bort klærne sine. Kjellertrollet blir så forvirret 

at det sovner. Barna virkelig elsker dette eventyret og den 

siste dagen til studentene fikk vi være med å dramatisere 

eventyret det var kjempe kjekt.   

 

 

I forhold til målene som vi hadde for september så har vi brukt mye eventyr og 

barna har også fått møte drama. De syntes det var helt topp å arbeide med 

drama, og de ville aller helst at vi bare skulle ta en ny runde med en gang. Vi har 

også hatt eventyr der vi bruker konkreter for å fortelle, dette er en annen form 

for drama. Og barna vil gjerne være med på dette også. I arbeidet med 

eventyret om Kjellertrollet har vi også vært innom fagområdet Kunst, kultur og 

kreativitet vi har jo laget våre egne Kjellertroll, disse henger på veggen inne på 

avdelingen og er kjempe flotte. 

Vi har jo også arbeidet med relasjoner denne måneden, i den forbindelse har vi i 

samlingene snakket mye om hvordan vi skal behandle hverandre. Hvordan skal vi 

snakke med hverandre. En dag hadde Camilla en flott samling om røde og grønne 

tanker. De røde tankene er tanker som er sinte, eller som får oss til å tenke at 

vi ikke klarer ting eller de tankene som sier at ingen vil leke med oss. De røde 

tankene er altså negative tanker. De grønne tankene er positive. Målet med 

dette opplegget er å trene oss på å tenke mest grønne tanker. Vi har lov å ha 

røde tanker men disse skal ikke få lov til å styre de valgene vi tar. Det var en 

kjempe flott samling og vi kommer også til å fortsette å arbeide med dette. 

 

 

 

 

Her er våre skjeletter som fryser 

Prinsessen sine støvler 

Møtet med trollet. 



Oktober 

  

Vi ønsker å finne en god måte å arbeidet med dette 

sammen med barna, i år har vi satt opp temaer fra 

«Være sammen» som vi skal ha ekstra fokus på 

gjennom året. Disse temane er også felles for hele 

barnehagen. I oktober og november skal vi ha ekstra 

fokus på varme grensesettende voksne. Dette vil si at vi vil fortsette å bygge 

varme relasjoner til barna. Relasjoner som gjør at det blir lettere å akseptere 

de grensene som blir satt. Barn trenger grenser for å bli trygge, men det er 

måten grensene blir satt på som er viktig. Barna må føle at den voksne virkelig 

bryr seg selv om de setter grenser.    

I tillegg til «Være sammen» vil vi frem til desember jobbe med drama. Vi ønsker 

å bruke drama til å trekke inn de ulike fagområdene i rammeplanen. Drama er et 

stort tema og vi kan gjøre utrolig mye forskjellig. Vi kommer til å bruke eventyr 

som vi skal arbeide mye med og på mange ulike måter. Grunnen til at vi ønsker å 

jobbe mer med drama er at det er med på å skape glede og trivsel. Det vil også 

være med på å skape samhørighet i gruppen, som igjen bidrar til at de får gode 

relasjoner til hverandre. 

Arbeidet med drama vil også være med å utruste barna til å hevde seg selv på en 

positiv måte, og bruke seg selv til å skape noe som er til gled både for seg selv 

og andre. Vi har mange gutter og jenter som elsker og lage til show som de vil 

fremføre for andre, vi ønsker nå å griper tak i denne interessen og utvikler den 

videre. 

Vi gleder oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål for barna: 

 Oppleve og møte drama i ulike former 

 Få møte voksne som er varme men tydelige når 

de setter grenser 

Mål for de voksne: 

 Voksne som kaster seg ut i bruk av drama. 

 Bli mer bevisst på hvordan man er varm og 

tydelig i grensesettingen  



Ønske alle sammen en flott måned, hilsen Liv Marie, Elisabeth, Elisabeth Sol, 

Camilla, Maryan og Kirsten 

De neste måneden finner dere månedsbrevet på 

http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg 
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