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I måneden som har gått har vi hatt ekstra fokus på vennskap og relasjoner. Barna begynner å
bli godt kjent med hverandre, oss voksne og omgivelsene i barnehagen. Det er fint å se at
både de nye og de gamle barna har funnet seg godt til rette i barnegruppa og at relasjoner
skapes.
Vi har sett at barna finner mye glede i sang, musikk og dans. Dermed har vi sunget mye, lyttet
og danset til musikk både i samling og ellers i hverdagen. Musikk er noe som virkelig fenger
barnegruppa og gjennom musikken og ulike musikkaktiviteter kan barna oppleve
mestringsfølelse, glede og å være en del av et fellesskap. Vi synger ofte de samme sangene
om igjen og om igjen, fordi gjentakelse er med på å bidra til bedre forståelse og barna viser
glede og mestring ved gjenkjennelse.
Barnegruppa har også blitt veldig flinke til å danse etter sangen «baby shark» som er blitt
veldig populær blant bukkene. Denne sangen spilles flere ganger om dagen til barnas store
begeistring.
Vi ønsker å takke for godt oppmøte på foreldremøte i september. Til dere som ikke hadde
mulighet for å være der snakket vi litt om brukerundersøkelsen i fjor, diskuterte rundt temaet:
krenking av barn, satsingsområdene til barnehagen og om hverdagen på bukkene.

Oktober
” Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide

perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle
sanser i sine læringsprosesser.” (Rammeplanen, 2017)

I oktober skal temaet være sansene våre. Småbarn bruker sansene sine for å utforske og
oppleve verden. De er utforskende og undrende av natur og vi ønsker dermed å gi dem mange
og ulike sanseopplevelser. Vi kommer til å gjøre ulike aktiviteter med sansene våre som for
eksempel å male med hender og føtter, lage sanseflasker sammen med barna og å utforske
ulike materialer. Barna bruker sansene sine hver eneste dag, men vi kommer til å ha ekstra
fokus på dette på temadagene som er tirsdag for gruppe 2 og torsdag for gruppe 1.
I tråd med temaet sansene skal vi også ha en smakskalender, hvor vi skal smake på en ny
smak hver dag gjennom hele oktober. Her kan barna ta og føle på, lukte og smake på både
søtt, surt, salt, bittert og umami. Vi velger ut smaker vi tenker vil være spennende for barna å
få erfaringer med, og undrer oss sammen med barna om de ulike smakene i etterkant. Ved å
undre oss og bruke sansene våre synliggjør vi noen av de hundre språkene et barn har.

I oktober starter vi også opp med turdag og klubb sammen med Tornerose. Turdager vil bli
tirsdag for gruppe 1 og torsdag for gruppe 2, slik at når en gruppe går på tur er den andre
gruppen igjen i barnehagen og jobber med tema. Da vil alle barna få bli med på både tur og på
tema i løpet av uken. Vi gleder oss.

Språksamling:
I oktober starter vi opp med språksamling hver fredag. Denne måneden skal vi fokusere på en
bok skrevet av Stina Wiren som heter «Hvem sin venn?». Boka er fylt med enkle, men veldig
uttrykksfulle illustrasjoner og handler om det å være en venn. Fokusord under språksamling
vil være: god, venner, dele, låne og hjelpe. I språksamlingen vil vi benytte oss av flere
konkreter som passer til boka fordi konkreter er gode hjelpemidler når man skal lese sammen
med små barn. Både for spenningens skyld, men også for å skape en bedre forståelse for
barna. Målet for språksamlingene med denne boken er å minne barna på at det er viktig å dele
med vennene sine. I tillegg vil de få en felles referanse som de kan videreføre til leken.

Månedens sanger:
•
•
•
•

Hjulene på bussen
Nede på stasjonen
En elefant kom marsjerende
Alle barna klapper

Bursdager:
•

1. Oktober– Tonje fyller år. Hipp Hipp hurra

Informasjon:
•

Vi minner om å fylle opp kurven med varmere klær nå som vi går mot kaldere tider,
og fint om dere tar med vinterpose til vognene også.

•

Om dere har planer om fri i høstferien, kan dere gjerne skrive dere opp på listen som
henger på døren inn til gangen på avdelingen.

•

I løpet av uke 42, 43 og 44 vil det settes opp frivillige foreldresamtaler for de som
ønsker dette. Informasjon om aktuelle tidspunkter kommer i nærmeste fremtid

Hilsen Tonje, Nikol, Helene og Louise ☺
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