
 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV SEPTEMBER:  

Vi hadde ett par båtturer denne måneden, vi kjenner at det begynner 
å bli litt vel kaldt. Men det er jo så morsomt på tur, så vi pakket oss 
inn i tepper og tok oss turen til kommune hytta og statoilstranda. På 
veien frem så vi både svaner og ender! Det kuleste av alt var 
gravmaskinen som stod på statoilstranda.   

 

 

 

 

 

 

 

I september hadde vi ett prosjekt med steiner. Vi fant 
STORE steiner. For å finne de store steinene var vi 
nødt til å sammenligne stor og liten. Vi fant en hel 
haug som vi kunne ta med oss tilbake til barnehagen. 
En regnfull dag fikk vi vasket steinene med kost og 
såpe. Alle var med, de storkoste seg. Vi flyttet vann 
fra ett sted til ett annet, vasket steiner og hverandre.   
Vipps så var alle steinene rene og klare for maling. Vi brukte masse tid på å male alle 
steinene. Steinene ble malt i blå, grønn, gul og oransje. Det var ikke alltid så lett å huske 
navnet på de ulike fargene, men det kommer seg. Det var lettere når vi 

sammenlignet fargen på steinene med andre ting. For 
eksempel; gul som en banan, oransje som en appelsin 
og lignende. Etter mye jobbing ble steinene endelig 
ferdige og klare for lek. Vi tok med oss steinene på 
Furutoppen, der lagde vi ulike figurer og mønster. 
Olav og Emmy samlet steinene med ulike farger og 
begynte å telle de. 

Månedsbrev for 

Harelabben       

Oktober 2017 

Viktige datoer: 

5.10 Mathea fyller 2 år hurra! 

10.10 Verdensdagen for 

psykiskhelse  

20.10 Amalie fyller 2 år hurra!  

24.10 FN-dagen  

27.10 Planleggingsdag  

  

 

 



Nå på høsten har vi en tradisjon hvor vi ber dere foreldre på 
høstsuppe. Da får dere mulighet til å komme til oss i 
skogen og se hva barna liker å gjøre der. Dere kan bli kjent 
med hverandre. Se de andre barna på avdelingen på en litt 
annen måte enn dere gjør i levering og hente situasjonene.  

Barna er veldig opptatt av språk og hva ting heter. Og i en 
høstsuppe skal vi jo ha så mye forskjellig. August var veldig interessert i å vite hva alt heter! 
Da vi spiste tok han frem en og en ting og spurte Caroline hva det het. Hun svarte og han 
gjentok. Dette gjorde de under hele måltidet og flere fulgte med.  

 

 

 

 

 

 

I september hadde vi foreldremøte; da snakket vi i hovedsak om hvordan dagen i 
barnehagen ser ut for barna. Viktigheten av at dere som foreldre sier ifra dersom barna er 
hjemme fra barnehagen eller blir hentet av andre enn dere selv. I tillegg snakket vi om klær 
og merking av klær og ting som blir med til barnehagen. Vi jobber så godt vi kan med å 
legge klær og sko på riktig plass, men vi har også noen barn hos oss som er veldig glad i å 
hjelpe til. Noe som gjør at ting ikke alltid kommer på riktig plass med en gang.  Dersom 
det da ikke er merket, blir det ofte vanskelig legge det på plass senere. Vi snakket kort om 
matbokser og flasker. Flaskene til barna kan godt stå igjen i barnehagen hele uken, men ta 
de med hjem for en vask i helgen  Flott om matboksene blir lagt i den grønne kassa når 
dere kommer i barnehagen. Matpapir, aluminiumsfolie og masse ekstra innpakning ønsker 
vi ikke. Dette blir bare søppel på bakken, vi forstår at tanken er god og at det er for å skille 
maten fra hverandre. Men husk at barna deres kan gjerne knaske på pinner eller spise sand 
uten at det gjør noe. Så litt leverpostei på en osteskive er ikke så 
farlig   

 

 

 

 



PLANER I OKTOBER: 

Vi starter oktober med høstferie for noen og for de som er igjen i 

barnehagen blir det en rolig uke som vi samarbeider litt med Ekorn 

barn og voksne. Vi skal bruke Furutoppen på lik måte som de andre 

månedene. Vi har 3 dager i uken og ekornstubben har 2 dager. Men innimellom er 

Furutoppen ledig de dagene vi egentlig holder til i barnehagen. Da er vi raske på å endre 

planene våre.  

Vi fortsetter ett stort fokus på språk og begreper. I oktober skal vi ha lesegrupper med 

færre barn, dette blir både i skogen og i barnehagen. Med mindre grupper får vi bedre 

fokus på det barna er interessert i og kan prate med de om det de ønsker. Poenget med 

lesegrupper er ikke å lese ut boka, men å ha fokus på noe sammen med barna og skape 

språk om noe vi har felles. I alle situasjoner gjennom dagen bruker vi språket, enten det er 

verbalt eller non- verbalt.  

Fugl er også noe vi skal fortsette med i oktober, alle barna har bilde av fuglen 

sin på stolen, garderobe plassen og på sekken. Alle barna kjenner igjen sin 

fugl, men ikke alle kan navnet på fuglen enda. Så denne måneden skal vi se 

etter noen fugler og sette ekstra fokus på ett par av de.  

Vi har brukt de røde og grønne bamsene i samling ett par ganger, men skal 

gjøre dette enda mer. I hovedsak bruker vi røde og grønne tanker i 

hverdagssituasjoner, hvor ett barn gråter eller har blitt sint. Eller når 

barna gjør gode ting mot hverandre. Da bekrefter vi og forklarer 

følelsene barna får.  

 

Vi fortsetter med sansesamling, Hege har en liten boks hvor hun 

legger ulike ting. Barna skal kjenne oppi boksen uten å se og prøve 

å gjette hva det kan være. Vi lukter på ulike ting, enten det er mose 

i skogen, eller mat i matboksen. Barna på harelabben er veldig glade 

i å gå uten sokker. Så vi prøver å ta oss tid til å ta av sokkene, og 

kjenne på ulike overflater med føttene.  

Hva skjer med naturen på høsten? Hvorfor får bladene andre farger? Skjer det noe med 

dyrene på høsten? Dette er spørsmål vi stiller oss fremover   

Hilsen fra 

Hege, Heideh, Jon –Didrik, Jonas og Caroline 


