
Tilbakeblikk for september  

Petter Sprett og Heffalump       

 

Kjære foreldre 

 

Tenk nå er September måned over og vi skal ta fatt på Oktober. Nå som Oktober har kommet 

ser vi at gradestokken synker og regnet kommer. Derfor er det viktig at alle har godt med klær 

i barnehagen. Husk klær etter været, vi er mye ute.  

Brannvernuke    

Vi hadde fokus på Eldar og Vanja gjennom brannvernuken, vi snakka om hva vi må gjøre når 

brannalarmen går. «Vi må gå ut å stille opp», «ikke lov å ta på sko» og «ikke lov å gjemme 

seg» Opplegget til Eldar og Vanja tar for seg ulike settinger når det gjelder branntema. Barna 

har god kontroll på hva nummeret til brannvesenet er «110». Vi tok frem telefonen for å se 

hvordan talene ser ut på mobilen og trykket inn. Kuben ble gjort om til brannverntema, der vi 

hang opp bilder av Eldar og Vanja med utgangspunktet i ulike caser med branntema. Mye god 

dialog med utgangspunktet i bildene sammen med barna. Det var spennene å få besøk av 

hånddukene der «Eldar» er brann og «Vanja» er vann. Det ble laget en brannplakat sammen 

med barna de hadde mange gode ideer om hva de kunne knytte til ordet brann.  

Hest 

Hest er noe barna gleder seg til, mange av de spør ofte om det er min tur i dag? Dette er god 

læring for barna med tanke på motorikk, det å ta vare på de rundt seg og den sosiale 

kompetansen. Dette blir organisert i smågrupper så barna får være med på hest ca. 1-2 ganger 

i måneden. Når de er sammen med hestene steller de dem og tar en tur sammen med dem 

rundt i nærmiljøet. I rammeplanen står det blant annet «utforske ulike landskap, bli kjent med 

institusjoner og steder i nærmiljøet og lære å orientere seg og ferdes trygt»  

 

Turer  

Turene til skogen er fantastiske, nå de første månedene øver vi oss på å gå i rekke to og to. Vi 

har fokus på at vi skal gå inntil siden slik andre kan komme forbi oss, vi undrer oss sammen 

på veien bort og i skogen. Det er god lek når vi kommer frem, barna viser god fantasien i 

frileken og bruke naturmaterialer i leken. Nå er det stas å samle nøtter, åpne de opp for å se 

om det er noe inni og lek i pinnehytta og på den store steinen. Nå har bål sesongen begynt og 

vi kommer til å tenne mye bål, noen ganger vil vi ha med oss ulike typer mat vi kan grille på 

bålet. Vi har allerede hatt pannekaker og pølser til lunsjmåltidet. Når vi har bål snakker vi om 

hvor viktig det er at en sitter fint på stokkene og når en skal gå fra må en gå bakover for å ikke 

kom for nær bålet. Barna tar nye regler veldig fort, så de sitter fint rundt bålsirkelen.  

 

 

 



Livet i barnehagen  

Når vi er i barnehagen har vi fokus på mindre grupper, fri lek og ulike aktiviteter i hverdagen.  

Smågrupper for barn skaper bedre lekegrupper og lekemiljø. Vi har denne måneden hatt fokus 

på følelser, brannvern, farger, tall og blitt kjent med «Tambar». Gjennom tema følelser prater 

vi om hva som kan gjøre oss glad? Hva kan vi gjøre om noen er lei seg? Hva kan gjøre oss 

sint? Tema for høsten er «vennskap», så vi har stort fokus på hvordan man tar kontakt med de 

rundt oss og hvordan en prater til hverandre på en hyggelig måte i hverdagen. Farger og tall er 

noe barna syns er spennene og er aktivt med. Vi øver oss på tegn til de ulike fargene, barna 

begynner mer og mer å bli kjent med tegna og viser stort engasjement rundt det. Grunnen for 

vi har valgt å presentere og bli mer kjent med Tambar er fordi troll er noe barna interesserer 

seg veldig for. Dette ser vi inne, ute og på turer, hvor er trollet i dag? Gjemmer trollet seg bak 

treet? Hører vi trollet i inne evt. ute?  

Alle barna har hver sitt reglekort med et bilde som er knyttet til regla, dette er noe vi har fokus 

på å gi barna erfaringer med hvordan vi tøyser og rimer med språket. Barna har god kontroll 

på hvilket bilde som er deres og dette er noe som går igjen på avdelingen med at det henger på 

skuffen deres og på plassene rundt måltidene. I følge rammeplanen «skal vi oppmuntre barna 

til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme  

  

 

Bråset 

Bråset er populært blant barnegruppa, det er alltid stas å få bli med på det.  

Vi har vært fredag vært på besøk. Hvor vi har laget kunst og dekorert for beboerne der og slått 

av en prat med dem. Dette er noe både barna synes er spennende og hyggelig, men ikke minst 

hva det gjør for de som bor der.  

Nå i september ble vi også invitert med på et arrangement på Bråset. Dette var første års 

studenter ved sykepleierhøgskolen i drammen, som skulle lage lysglede, med små gleder i 

hverdagen. Her hadde de laga kaffe, spa og musikk. Og ute hadde de bålpanne med kakao og 

vafler.  

Vi deltok med en gruppe barn, Gabby og Kusken. Dette var utrolig hyggelig. Barna viste frem 

hestene stolt og lagde litt liv rundt med leker og latter. 

De gamle strålte når de fikk hilse på hestene. Gabby var storfornøyd med å få vafler =) 

 

Hilsen; Jannike, Cathrine, Nina L, Anderas og Marte V       


