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Månedsbrev fra Roret oktober
Hei,
Høsten er allerede på hell. Bladene faller, trærne er snart nakne og
luften er kjøligere, men vi har hatt en forholdsvis mild oktober.
Sommerklærne byttes nå ut med ull, dresser og varme sko. «Barna
skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold og barnehagen
skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.» «Barnehagen skal bidra
til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med å oppholde seg i naturen
til ulike årstider. (rammeplan s.11 og s.52)
Vi har bygget gode relasjoner og føler vi har et godt samarbeidet med dere
foreldre. Vi jobber nå videre med å se hvert enkelt barn og har en unik mulighet til å oppdage
de barna som trenger ekstra hjelp og støtte (sårbare barn (USB)) Små barn har ikke tid til å
vente på hjelp, de vokser, lærer og utvikler seg i sitt eget tempo.
22. oktober hadde vi FN-kafe med saft, kaffe og kaker i barnehagen og alle barna hadde laget
flotte høstbilder.
Barna og de voksne er blitt godt kjent. Avdelingen er fylt med glade barn.
Dette ser vi som resultat av arbeidet vårt med fokus på omsorg, trygghet
og trivsel.
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet
kan få en trygg og god start i barnehagen. Vi skal tilpasse rutiner og
organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til
personalet og andre barn.» (rammeplan s.33)
Samling både inne og ute er blitt en fin rutine. Vi synger mye og det er fint å se at barna
gjenkjenner og prøver å gjøre bevegelsene som hører til de forskjellige sangene. ‘Hode,
skulder, kne og tå’, ‘Lille Petter edderkopp’ og ‘alle barna hopper/klapper/hinker/vinker’ er
blant favorittene. Boken om den lille larven aldri mett og eventyret om de tre bukkene bruse
er veldig populære. De aller minste barna er veldig glad i billedbøker. «Barnehagen skal bidra
til barna opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale.» (rammeplan
s.48)

Inne og ute jobber vi med enkel matematikk. I sandkassen lager vi
forskjellige former i sand og tegner former og tall med pinner, og bruker
forskjellig naturmateriell.

«Arbeidet med antall, rom og form skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og
motivasjon for problemløsing. (rammeplan s.53)
Med vennlig hilsen Sissel Helliesen
Konst. avdelingsleder på Roret

Månedsbrev Oktober Lanternen
Heisann !
Da var oktober forbi oss og vi har gjort masse kjekt denne måneden. I oktober måned så har vi
hatt fokus på temaet” Min kropp”. Vi har snakket med barna om hvilke rettigheter de har til
sin kropp, at de har lov å bestemme hvem som skifter på dem og at de ikke alltid trenger å gi
alle en klem viss de ikke har lyst til å gjør det.
”Personalet skal støtte barna i å sette egne grenser,
respektere andres grenser og finne løsninger i
konfliktsituasjoner” (Rammeplan, s23)
Vi har også markert FN dagen, hvor barna laget flott
høstkunst som foreldrene kunne støtte denne dagen ved
å kjøpe kunsten til inntekt til årets FN-aksjon.

Vi fortsetter med å gå på turene våre hver uke. Vi har en fast plass
som vi går til som heter eventyr broen hvor vi går og spiller ut
eventyret om Bukkene bruse og andre eventyr som barna liker. Vi
lager også mange fine landart med det vi finner i naturen vår og
bruker kunnskapene våre om geometriske former.
”Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen
bidra at barna lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker
muligheter som ligger i redskaper og teknologi” (rammeplan s. 52)
”Personalet skal gjennom arbeid med natur, miljø og
teknologi legge til rette for mangfoldige naturopplevelser
og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking
og læring” (Rammeplan s,52)
Vi setter opp for god lek mellom
barna der alle får være med på
ting og at alle har noen å være med og leke med mens de er i
barnehagen. Vi har hatt fokus på biler, tog baner og hva vi kan gjøre
med tørr og våt sand.
“ Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle
kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner”
(Rammeplan s.23)
På USB siden så har vi hatt temaet Sårbare barn. Her så setter vi
fokus på alle barna og passer på at de har det bra i barnehagen. Vi
passer på at alle har minst 1 venn de kan leke med. Vi har lagt opp lese og leke grupper med
barna hvor vi oppfordrer de er sammen og blir enige sammen om hvilken lek de skal
leke eller hvilken bok/eventyr vi skal lese. Vi ser at barna stortrives i disse gruppene
og blomstrer opp med å tørr å si hva de mener og har lyst til å gjøre.
”Personalet skal ha samtaler om normer for samhandling og invitere barna til å
utforme normer for samhandling i fellesskap” (rammeplan s.23)

Hilsen Marie Kristoffersen Avdelingsleder på Lanternen

Månedsbrev fra Ankeret Oktober
Hei!

Nå er vi godt inne i høsten.
Barna har fått tilbrakt mye tid sammen med regntøyet sitt denne måneden, og vi har kost oss
både inne med aktiviteter og ute med bål i bålhuset. Vi har gått på turer og både ABC og
Ekorn har funnet hvert vårt tre vi skal følge hele året. Vi skal se og dokumentere
forandringene som skjer rundt og på treet gjennom de ulike årstidene. Dette er spennende! Vi
gleder oss hver gang vi skal på besøk. Tror også at treet setter pris på at vi kommer på besøk
med jevne mellomrom. Vi har også hatt FN-cafe. Her lagde barna fantastiske høst-kunst som
vi stilte ut sammen med de andre tingene fra forut. Det var kjekt å se at så mange kunne
komme på FN-cafeen og støtte årets FN-aksjon.
ABC:
Vi har vært masse på tur til Månetoppen. Vi går ofte «den
bratte vegen» opp og «trappene» ned. Da vi gikk opp den
bratte vegen fant vi et stort og fint Eiketre. Vi snakket om
treet og bestemte oss for at dette skulle bli vårt tre. Treet
kalte vi for Nøtte. Vi har også vært på tur til fotballbanen. På
fotballbanen har vi hatt regelleker, lekt med tall og former,
og hatt landart. Vi Slenger oss også litt i lekestativene. På tur
finner vi pinner og blader, vi sorterer dem i grupper og finnet
ut hvilken gruppe som har få, færre og færrest blader og pinner i seg. Vi øver på begrepene.

Vi snakker også om farger og former vi finner i naturen. Vi har også vært en del inne i
barnehagen. Vi øver på å sitte på stolen under aktiviteter og å gjøre seg ferdig med det vi
holder på med før vi over på på neste aktivitet. Vi er også blitt kjempegod på å klippe med
saks.
Ekorn:
Vi har vært på turer til volleyballbanen og fotballbanen. Vi
har også funnet et tre. Det er et stort lønnetre som står oppe
ved fotballbanen. Vi snakker om hvordan vi kan se at dette
er et lønnetre. Hvordan ser vi forskjell på trærne. Her
snakker vi også om former. Vi ser at bladene har ulike
former og noen har mange kanter imens noen har få kanter.
Vi lærer begrepene mange og få. Vi har også vært i
frukthagen og lekt hinderløype. Da kan man ikke gå på
bakken. Dette er god trening for grovmotorikken vår og vi
må tenke kreativt for å komme oss videre, og det er veldig gøy! Vi har også vært litt inne hvor
vi har fargelagt, tegnet, lekt med duplo, biler og play dough. Vi har også begynt å klippe litt
med saks. Det er gøy å trene på finmotorikken også.

Kroppen min/følelser: Vi har, både på tur og i barnehagen,
snakket om min kropp og følelser. Vi snakker om det å få
bestemme over sin egen kropp og at vi må spør før vi i skal
for eksempel gi en klem til noen, og at det er lov å si nei. Vi
har også fokusert på å snakke om følelser, at det er lov og
viktig å føle og lytte til kroppen.
USB:Denne måneden har vi arbeidet med tema sårbare barn.
Vi har fokusert på primærbarn og hente og bringe-situasjoner
i barnehagen – samspill mellom barnehagen og foreldre, og
positivt klima.
I november begynner vi med juleforberedelser, og vi gleder oss.
Takk for denne måneden!
Mvh Jannike Nymark, avdelingsleder på Ankeret

