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 September – et tilbakeblikk.. 
I september har vi jobbet med riktig å komme inn i gode rutiner, og vi mener nå at 
rutinene er godt etablert. De pedagogiske oppleggene har begynt på begge 
gruppene, så vi er godt i gang☺. 
 
Måneden begynte med en busstur til teaterforestillingen «Life – in a mudpie». Dette 
er en prisbelønt teaterforestilling fra Island. Forestillingen var en sanselig opplevelse 
der de brukte elementer som jord, lys, vann og luft. Den handlet om to mennesker 
som møttes og utforsket hverandres kropper, og endte opp i et gjørmebad med jord 
og vann på scenegulvet.  
 
I friluftlivets uke dro vi på fellestur til en ny turplass. Apene var invitert i sjimpansen 
Julius sin bursdag i dyreparken, der de lekte og fikk bursdagskake. Bamsene 
inviterte de eldste på Melkebarten til bålkos med klappebrød og smoothie. 
 
Ellers har begge gruppene hatt leke- og lesegrupper, og vi jobber systematisk med 
språk og sosial kompetanse. I sosial kompetanse jobber vi mye med å gjenkjenne 
egne og andres følelser, og vi jobber med å dele, vente på tur, hjelpe hverandre og 
snakke i stedet for å løpe vekk, når en kjenner at en blir sint eller lei seg. 
 
I brannvernuka hørte vi om brannbamsen Bjørnis og om brannvernutstyret vi har i 
barnehagen. Vi hadde og en varslet brannøvelse som gikk helt etter boka! Gøyest 
var det nok da brannbilen kom på besøk og alle som hadde lyst fikk spyle med 
brannslangen! Barna har etter denne uken lekt brannbil og brannstasjon både inne, 
ute og på tur☺. 
 
Vi har og hatt visesamling der alle fikk stå foran en liten gruppe å snakke om en leke 
hjemmefra. Til sist i måneden hadde vi fellessamling der alle avdelinger viste noe de 
hadde laget innenfor IKT. Vi hadde 3 septemberbarn som alle ble feiret med 
bursdagssamlinger og ispinner☺. 
 

 
 



 

 

Oktober: 
Fagområdene i oktober heter «Nærmiljø og samfunn» og «Kropp, bevegelse, mat og 
helse». 
 
Vi vil derfor snakke og synge om kroppen, ha ulike hinderløyper, både på tur og i 
barnehagen, snakke om hva som er sunt, både fysisk og psykisk og snakke om ulike 
familier. 
 
Apene skal begynne på opplegget «Kroppen er min» der målet er å forebygge og 
oppdage vold, grov omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn.  
 
Opplegget består av 4 samlinger som holdes i små grupper. Samlingene heter: 

1. Kropp og grenser. 
2. Hvem bestemmer? 
3. Hemmeligheter. 
4. Si det til noen. 

Eget skriv om «Kroppen er min» kommer. 
 
Bamsenes lille venn Bamseliten kjenner nå alle bamsene, og har lyst på en liten tur 
hjem til bamsefamiliene.  
 
Han har da med seg sin kosebamse Bamsebitteliten og tannbørsten sin, slik at han 
kan overnatte. 
Etter besøket forteller barnet litt om hvordan det gikk da Bamseliten overnattet. 
Barnet «bygger» og sin familie inn i et duplohus, slik at vi alle lærer litt om de ulike 
familiene. 
 
Uke 41 er satt av til psykisk helsevern, der 10. oktober er Verdens psykiske 
helsedag. Hele barnehagen jobber med dette, noen opplegg er felles og andre 
opplegg er laget for den spesielle aldersgruppen. 
 
Uke 43 er satt av til å jobbe med bistandsorganisasjonen FORUT, som jobber for å 
bedre hverdagene til barn i Asia og Afrika. FORUT lager et opplegg med filmer, 
musikk, eventyr, plakater og samtaletemaer som barnehagen bruker. Vi har jobbet 
med FORUT i 20 år og har god erfaring med dem.  
 
I år skal vi bli kjent med Nanah som bor i Sierra Leone. Hele opplegget avsluttes med 
en basar på FN- dagen 24. oktober, der inntekten går til FORUT. 
Eget skriv om basaren kommer. 
 
Ellers reiser personalet på personaltur til Vilnius 17. oktober. Denne dagen er det 
foreldre som er seinvakter, da personalet drar senest kl 15. Vi oppfordrer dere som 
har mulighet til å hente barna før kl 15. 
18.oktober er det planleggingsdag og barnehagen er stengt. 
 
Månedens dannelsesregel er: Vi spør «Kan du?» når vi trenger hjelp. 
 
 



 

 

Vi minner om... 
• Følg med på beskjeder på Kidplan, følger du ikke med her går du glipp av 

nyttig informasjon☺. Hvis noe er vanskelig med Kidplan, så ta kontakt med 
personalet. 

• Alle må sjekke ekstratøyet slik at barnet alltid har tørt skift. 
• Alle må sjekke at regnbuksen har hel støvlestrikk, ellers så blir barnet våt oppi 

støvlene. 
• Husk vannflaske hver mandag. 
• Husk å pakke tursekken hjemme på turdagene. 
• Husk visedag, dette er veldig viktig for ditt barn. 
• Alle bør ta en titt i «glemmekassa» i garderoben, tøyet gis bort 8.oktober. 
• Vi takker dere som husker å rydde votter fra tørkeskapet til barnets plass. 
• Vi takker og alle dere som er flinke til skrive navn på barnets klær, sko, 

matboks, vannflaske og yoghurt. 
• Vi starter opp med foreldresamtaler i slutten av måneden, nærmere beskjed 

kommer. 
• Før foreldresamtalene skal apene ha barnesamtaler. 
• Det legges en liten bunke månedsplaner i papirutgave i garderoben, for dere 

som også ønsker den på papir☺. 
 
Viktige datoer: 

• 17. oktober drar personalet på studietur senest kl 15. De som har mulighet 
oppfordres til å hente før dette. 

• 18.oktober er det planleggingsdag og barnehagen er stengt.p 
• 24.oktober er det basar fra kl 15 til 16. 
• 29.oktober er det visedag, og alle barn kan ha med en leke.  
• 29.oktober feirer vi og vårt oktoberbarn. 

 
 
 
 
 

 


