Månedsbrev for oktober

September
I september hadde vi fokus på tilvenning, bygge relasjoner, rutiner, og livet i
barnehagen. Vennskap og fellesskap har vært de sentrale begrepene denne
måneden og vil fortsette å være satsningsområdet vårt utover høsten.
Det har vært mange nye rutiner for barna å bli kjent med i barnehagehverdagen.
Dette er noe som er med på å skape trygghet og forutsigbarhet hos barna. Barna har
erfart at vi vasker hendene hver morgen når de kommer til barnehagen, vi spiser
frokost, har samling, sovetid osv. De har begynt å få forståelse for at
hendelsesforløpet er likt fra dag til dag, og vet hvilken rekkefølge ting skal skje. Dette
har vært med på å skape trygghetsfølelse ved at barna da har en følelse av kontroll i
hverdagen.
Vi hadde ikke mange planlagte aktiviteter denne måneden ettersom fokuset lå på å
bli kjent med barna og deres behov og interesser. Vi har startet opp med samlinger
som vi har etter frokost der vi også har forberedt barna på hva som vil skje denne
dagen. Noen dager har vi fått til å gå turer med barna og har tilpasset disse turene
etter barnas behov i forhold til hviletid o.l. Fellesrommet har vært disponibelt en hel
uke om gangen for hver av avdelingene, noe som vil si at hver fjerde uke er det
Bukkene sin tur. Dette har vært til stor glede blant barna å bli introdusert til
fellesrommet der det er stor plass til kroppslig lek.

Oktober
Denne måneden fortsetter vi med fokus på vennskap og fellesskap som
overordnede mål. Fremdeles legger vi vekt på tilvenning, bygge relasjoner og å
skape trygghet og forutsigbarhet for barna. I forbindelse med dette vil vi videre ut i
oktober sette opp faste lekegrupper en dag i uka med fast voksen i en periode. Her
vil det være planlagte og tilrettelagte aktiviteter tilpasset barnegruppas alder og
modning.
Vi har valgt å lage et sanseprosjekt der vi vil fokusere på sanser og sanseinntrykk,
og derfor har vi tenkt å lage det ene rommet vi har på avdelingen om til et sanserom.
Her vil vi ha ulikt materiale som kuber med lys i, baller med blinkende lys,
gjennomsiktig stoff i forskjellige farger m.m. Barna skal få erfaring med å trykke,
kjenne og føle på ulikt materiale.
Fremdeles er vi på gult smittenivå som vil si at vi organiserer oss slik at vi deler
barnegruppa der halve gruppa er inne på formiddagen og den andre halve gruppa er
ute, også bytter vi etter lunsj. Vi opplever det som positivt for barnas lek der barna
får mer ro og rom for være i “her og nå” leken.
Vi har nå begynt å dele gruppa i to ulike turgrupper. Framover vil det bli to faste
turdager i uka der ei gruppe går på tur sammen, og gruppa som er igjen i
barnehagen vil drive med formingsaktiviteter. Vi tenker å begynne med dette denne
måneden, med unntak av høstferien. Formingsaktivitetene vil bli planlagte temaer i
forbindelse med sanseprosjektet, som vil gjennomføres parallelt i de ulike
barnegruppene.

Månedens sanger
●
●
●
●

God morgen alle sammen
Lille hasse hare
Du har to øyne
Blime-dansen 2020

Månedens bursdager
● Tonje 01.10
● Felix 17.10
HIPP HIPP HURRA !!

Informasjon
● Nå begynner det å bli kaldere ute så ta gjerne med vinterpose til vogn samt
tykkere klær. Vi anbefaler alle til å ta en titt i skiftetøyskurven til barna. Vi skal
sette dem fram slik at dere får muligheten til å gjøre det.

● Helene kommer tilbake fra permisjon i midten av måneden. Vi gleder oss!
● Veldig kjekt hvis det er flere som har “huset sitt” klart til å ta med i
barnehagen.
Hilsen Tonje, Nikol, Louise og Monica

Månedsplan for oktober
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag
1.
Tonje
bursdag!

Fredag
2.
Fellesrom

Fellesrom
5.
Høstferie

6.
Høstferie

7.
Høstferie

8.
Høstferie

9.
Høstferie

12.
Frilek
Innegruppe
Utegruppe

13.
Gruppe1 – tur

14.
Lekegrupper

15.
Gruppe2 – tur

16.
Feire Felix 2
år!

Gruppe2 –
forming

Gruppe1 –
forming
Språksamling
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Frilek
Innegruppe
Utegruppe

20.
Gruppe1 – tur

Gruppe2 –
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21.
Lekegrupper

22.
Gruppe2 - tur

Gruppe1 –
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23.
Språksamling
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Fellesrom
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28.
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Gruppe2 – tur
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forming
Språksamling

