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Oktoberplan Melkebarten 

 
Ukene flyr, og september er allerede historie. Denne måneden har vi i 
hovedsak brukt til å komme inn i gode rutiner på avdelingen. Alle nye 
barn er nå i gang, og vi ser allerede gryende vennskap og god lek både 
ute og inne. Det er flott å se hvordan barna nå begynner å vise glede 
over å se hverandre om morgenen, og tar initiativ til lek. Samtidig er det 
mye nytt å forholde seg til for våre nye Melkebarter. Vi tenker derfor at 
det er viktig at dagen forblir mest mulig forutsigbar og trygg. Det er mye 
læring gjennom hele dagen, f.eks. dele leker, finne roen i samling, smøre 
skiva si, sende pålegg og vente på hjelp ved måltidet, og få på og av 
tøyet når vi skal ut og inn. 
 
Vi har vært på flere turer i nærmiljøet, og barna imponerer når vi trasker 
oppover den bratte bakken til lysløypa. Klatrebakken er populær og vi 
har også vært innom “grønneskogen” hvor vi kan leke mellom 
kjempehøye trær. 
 
Ellers har vi snakket og “sanset” om høsten, smakt på epler, sett hvor de 
vokser, undersøkt frøene inni frukten, og laget epletrykk. Sist uke hadde 
vi fokus på brannvern. Vi hadde varslet brannøvelse - veldig spennende 
å vente på den høye brannalarmlyden og komme seg fort ut. Dette gikk 
veldig fint. Alle vet nå at det er bare de voksne som kan tenne stearinlys. 
 

Oktober 
I oktober fortsetter tilvenningen på Melkebarten. Vi skal fortsatt ha fokus 
på hygiene og håndvask, og snakke om de små bakteriene som kan 
gjøre oss syke.  
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Ellers har vi mye å glede oss til i oktober. Vi vil jobbe i forhold til 
fagområdet “Nærmiljø og samfunn”, og skal ha fokus på Forut der vi blir 
kjent med barn i Sri Lanka, ser på flagget og hører på musikk fra landet. 
Det hele munner ut i basar som holdes på FN-dagen onsdag 24. oktober. 
Se egen info. Vi er takknemlige for gevinster om dere har noe å bidra 
med. 
 
Vi fortsetter med turer i stor eller liten gruppe - av og til med niste. På tur 
får vi brukt kroppen mye, vi klatrer, hopper og løper - oppover og 
nedover. Derfor smaker det ekstra godt med mat på tur. Vi har også 
fokus på lek i mindre grupper. Språkløype og hvilestund er også viktige 
elementer i løpet av dagen og uka.  

 
I uke 44 skal vi gjennom sang, film og 
dramatisering jobbe med historien om Karius og 
Baktus. I oktober jobber vi også med 
“Dannelsesregel nr 2” : Vi spør “kan du?” når vi 
trenger hjelp. 
 

Personalet i barnehagen vår blir sammen med mange andre barnehager 
i kommunen kurset i traumebevisst omsorg, omsorgssvikt og 
vold/seksuelle overgrep.  
 
På personalmøtet i september har vi gått gjennom den nye 
personvernforordningen (GDPR). Vi vil komme med samtykkeskjema i 
forhold til dette på foreldresamtalen i November. 
 
Viktige datoer i oktober: 

● Uke 40 - Høstferie - fint med beskjed hvis barna skal ha fri 
● 19. oktober - planleggingsdag, barnehagen er stengt 
● 24. oktober - Forut-basar kl 15-16 - se egen info 
● 26. oktober - Fellessamling på Neglespretten 
● 1. november - Karius og Baktus-show på Neglespretten 

 
Ellers minner vi om at høsten er i anmarsj, og det er viktig å ha nok skift 
og varmt tøy liggende i barnehagen. 
 
Hilsen oss på Melkebarten 
Aida (fagarbeider), Vigdis (fagarbeider), Nancy (fagarbeider/ekstra 
assistent), Lill Tove (ekstra assistent), Anzhelika (barnehagelærer), Karla 
(ped. leder) og Else Britt (ped. leder) 


