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Oktober på Melkebarten 

 

September – et tilbakeblikk  

September er over, og for en fin måned det har vært! Alle barna som skal gå på Melkebarten 

dette året har nå begynt, og vi har allerede blitt godt kjent med hverandre. Vi har også 

kommet godt inn i rutiner; vi har vært på turer til sykehjemmet og i lysløypa, og vi har hatt 

lesegrupper, lekegrupper og formingsaktiviteter. Vi har også jobbet med sosial kompetanse, 

spesielt med «Pinnsvin og Kanin», som består av bilder som viser ulike situasjoner hvor 

sosial kompetanse kommer til syne, og som barna kan kjenne igjen fra sin hverdag. Vi har 

hatt størst fokus på det å dele med hverandre og å hjelpe hverandre denne måneden.  

I uke 36 var det «friluftlivets uke», og da la vi vekt på å være mye ute, og torsdagen denne 

uken spiste vi brød på bål og smoothie på bålplassen i barnehagen sammen med bamsene på 

Neglespretten. Det var hyggelig       

I uke 38 var det «brannvern-uke» i barnehagen, noe som var både 

spennende og lærerikt for store og små! Vi hadde samlinger som 

handlet om hva vi gjør når det brenner, hvem vi ringer og hva som 

skjer når brannvesenet kommer for å hjelpe. Vi øvde på sangene 

«Bæ-bu bæ-bu» og «Når det brenner», som begge inneholder 

nødnummeret 110. Vi hadde også en brannøvelse, hvor barna ble godt forberedt før klokka 

ringte, og vi gikk rolig, i samlet flokk, ut til grusveien ved parkeringsplassen. Ingen av barna 

ble synlig skremt eller bekymret over denne øvelsen, og vi så på den som en suksess!       

Fredag 20/9 var også brannvesenet på besøk, til stor begeistring for alle. De to brannmennene 

hadde med seg brannbil, og barna som hadde lyst fikk spyle med brannslangen. Veldig gøy! 

I september har vi også hatt IKT på agendaen. Vi har hørt på musikk på høyttaler, vi har sett 

på noen filmer og søkt opp bilder på iPaden, og noen av barna har spilt «Fantorangen»-spill. 

Vi har også filmet barna (de som ville) i sakte film i ulike lekesituasjoner. Vi så på filmene 

sammen med barna i etterkant og diskuterte hva vi så når vi så oss selv i «slow motion». 

Veldig interessant å se hvilke bevegelser vi gjør når vi leker. Disse små snuttene klippet vi 

sammen til en «langfilm», og på fredag 27/9 hadde vi fellessamling på Neglespretten, hvor 

alle avdelingene viste sine bidrag fra IKT-temaet, og Melkebarten viste sin film. Hvis noen av 

dere foreldre ønsker å se filmen er det bare å si fra! 
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Oktober 

I oktober vil vi fokusere på fagområdene «Kropp, bevegelse, mat og 

helse» og «Nærmiljø og samfunn», og månedens dannelsesregel er: «Vi 

spør «kan du» når vi trenger hjelp». Vi vil fortsette å gå på turer i 

nærområdet, ha lese- og lekegrupper, og ha formingsaktiviteter. Vi skal 

også starte opp med «Mini-Røris» som en fast aktivitet i uken vår. Da 

danser vi og gjør ulike bevegelser til musikk       I samlingsstundene kommer vi til å fortsette 

å ha fokus på sosial kompetanse, høsten og hverandre. Vi ønsker forresten fortsatt bilder av 

barna og de nære personene rundt barna - foreldre, søsken, tanter/onkler eller andre de 

kjenner, og eventuelle kjæledyr. Av bildene lager vi «familiehjerter», som vi tar frem og ser 

på og snakker om sammen med barna i samlingsstund. Om dere ikke har tilgang til printer, 

send oss bildene på melding/mail så kan vi skrive dem ut for dere       

 

Gjennom hele måneden vil vi også jobbe med FORUT barneaksjonen. Hvert år tilbyr FORUT 

et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO/AKS om livet til barn i FORUTs 

samarbeidsland i Afrika og Asia. Dette gir kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og 

sammenhenger på et nivå som barna forstår og syns er spennende. I år er temaet «Nanah og 

løvefjellet» og landet vi skal lære om er Sierra Leone. Vi tilpasser selvfølgelig opplegget etter 

barnas alder og modning, og vi kommer til å fokusere mest på fortellinger og musikk       

 

I uke 41 er det «Psykisk helse»-uke i barnehagen, og Verdens psykiske 

helsedag er torsdag 10/10. Temaet for i år er «Gi tid», og vi kommer 

blant annet til å ha fokus på det å ta seg tid til å hjelpe andre, ta seg tid 

til å vente og gi barna tid til å være seg selv. Vi kommer også til å gå 

på tur til omsorgssenteret og hilse på brukerne der. 

 

Torsdag 17/10 reiser personalet i barnehagen på studietur til Vilnius i Litauen. Denne dagen 

drar de ansatte fra barnehagen senest 15:00, og resten av dagen vil det være frivillige foreldre 

i barnehagen som er «vikarer» for oss. Vi oppfordrer dere til å hente barna tidlig denne dagen. 

Mer informasjon angående dette vil dere få når det nærmer seg. 

Torsdag 24/10 markerer vi FN-dagen med basar og kafé i barnehagen kl. 15:00-16:00, til 

inntekt for FORUTs prosjekt i Sierra Leone. Velkommen!       
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Viktige datoer 

 

• Uke 40 – Høstferie (gi oss gjerne beskjed dersom barnet skal ha fri) 

• 17/10 – Personalet drar på studietur klokken 15:00. 

• 18/10 – Planleggingsdag (studietur), og barnehagen er stengt. 

• 10/10 – Verdens psykiske helsedag. 

• 24/10 – FN-dagen, basar og kafé i barnehagen kl. 15:00-16:00. 

 

 

 

 

Hilsen oss på Melkebarten 

 

Kjell Erik (arbeidspraksis), Vigdis (Fagarbeider), Nancy (Fagarbeider), Elisabeth (pedagogisk 

leder), Else Britt (Pedagogisk leder) og Karla (Pedagogisk leder). 

 


