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Forrige måned Fagområdene Bærekraftig utvikling 

August forsvant i en fei, og snart er September også unnagjort. 
Den første tiden har gått med på å bli kjent med regler og rutiner 
som gjelder på avdelingen.  
Vi har hatt mindre lekegrupper hvor fokuset har vært å være 
hyggelig med hverandre. Vi har snaket mye om hvordan man kan 
være hyggelig med hverandre og hva vi kan gjøre for å gjøre 
andre glade. 
Vi er opptatt av at alle skal ha det trygt og godt, derfor er det 
viktig å holde dette temaet varmt. 
Høflighet har stått sentralt, og er noe vi kommer til å ha fokus på 
gjennom hele året. 
 
Vi har begynt å ha samlinger om FORUT, sett film og lest historier 
fra Sri Lanka og Nanah. Vi har snakket om forskjellene mellom Sri 
Lanka og Norge, om hva som er lett for oss, men som er 
annerledes der nede. Vi har begynt å forberede oss til FORUT-
aksjonen, som vi skal ha når vi har høstsuppe. Med deltakelse i 
denne aksjonen, er vi pliktige til å sende inn et bidrag fra oss. 
Vi har bakt "mokiboller", smakt på forskjellige frukter som de har 
i Sri Lanka, laget syltetøy. 
 
Vi har hatt brannvernuke hvor vi har snakket om hva vi må gjøre 
dersom det blir brann. 
Bjørnis har også  vært med alle hjem, for å ta en sjekk hvordan 
det har stått til med brannvernet hjemme. Dette er noe ungene 
syns har vært veldig stas, og de har ivrig fortalt hva de har gjort 
sammen med Bjørnis. 
 
Maxiene har begynt å lære om kroppen, vi har sett episoder fra 
den magiske kroppen. Tegnet rundt et av barna og hengt opp i 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Lest bøker 
Samlingsstund 
Konfliktløsning 
Tankekart 
Psykologisk førstehjelp 
FORUT  
Snakket om følelser 
Klappe stavelser 

Søppelsortering, ungene er opptatt av i hvilken 
søppelkasse avfallet skal i. 
Snakket om hvordan vi kan være med å bidra 
til å ta vare på naturen; - ta med oss søpla 
tilbake, plukke søppel i naturen, begynne å 
mate fuglene slik at de vet at de finner mat hos 
oss i vinter. 
Vi har dessverre ikke fått høstet så veldig mye 
grønnsaker, men vi har tatt en titt i 
grønnsakshagen vår for å se hva som har 
kommet. 
Vi har plukket og spist bringebær, vi er heldige 
som har bringebær busker rundt barnehagen. 
Vi har kikket etter bær i skogen, men har nok 
vært litt for sent ute – har funnet litt til en liten 
smak. 
Gjenbruk. 
Samler på melkekartong korker, som vi senere 
skal bruke. 
Laget syltetøy av pærer – det falt i smak hos 
flere. 
Vi har ventet på at vi kan ha bål ute, og lage 
varm mat på tur. Da dagen endelig kom, lagde 
vi pinnebrød med kjøttboller  
 
 
 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Gå tur til hinderløypa, lavoen 
Sykling 
Klatre i klatrestativet 
Hygiene 
Smake og være med å lage mat 
Baking 
Mat på tur 
BlimE dansen 
FORUT: smakt frukt, bakt boller, 
pinnebrød 
Tisse ute (i skogen) 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Tegne 
Male 
Klippe 
Lime 
Flagg 
Plastelina 
Perling 
Sierra Leone 
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full størrelse på veggen. Etter hvert som vi kommer oss igjennom 
den magiske kroppen, setter vi inn organer i kroppen. De øver 
seg på å skrive navnet sitt og ha riktig blyantgrep, tegner og 
klipper. Vi leser også en del bøker og har samtaler. Gjenkjenner 
egne og andres navn, og begynt å gjøre noen oppgaver i 
trampolineboka. Jobber med å vente på tur, rekke opp hånda når 
man vil si noe i samling. Gitt hverandre komplimenter og spilt 
spill. 
 
Vi har hatt varmmat, hvor ungene har vært med på å kutte opp 
og lage maten. Og de har blitt utfordret på å smake på nye ting. 
 
Vi har feiret 4 års dagen til Anton og 5 års dagene til Emma, Anna 
og Alexandra, med samling, krone, fyrverkeri, is og sang. 

Natur, miljø og teknologi: 
Dyr og dyrespor 
Bær 
Tur til skogen og hinderløypa 
Anne redder veps 
Studert dyr 
Tent bål 
Ryddet i skogen 
Ta vare på pinnedyrene, gi mat og 
rydde i "huset". 

Psykologisk førstehjelp 

 
 
Psykologisk førstehjelp er med oss hele tiden. 
Vi snakker om hvordan vi kan glede andre, 
hvordan vi kan "hjelpe" andre til å få en fin dag 
i barnehagen.  
Hjelper ungene til å snu om på tankegangen, at 
vi kan tenke positivt om noe som vi kanskje 
syns er litt vanskelig. 
Snakker om at det er lov å ha forskjellige 
følelser, at man kan reagere forskjellig på 
samme ting. 
 
 

Etikk, religion og filosofi: 
FORUT 
Undring 
Lytte 
Likheter og ulikheter 
Høflighet 
Hjertereglene 
Demokrati 

Nærmiljø og samfunn: 
Tur til hinderløypa og lavoen 
Ryddet i skogen 
Bjørnehuletur på Sollihøgda for 
maxiene 
Gått tur til Mari 
Plukket bær 

Antall, rom og form: 
Antall barn som er tilstede 
Former på frukt og bær 
Syltetøy/mengde 
Lego 
Klosser 
Demokrati 
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Håper dere får en fin Oktober! 

Hilsen oss på Kongsgården. 


