
 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på september …… 

Da har vi lagt bak oss en hektisk, men fin måned. En måned med mye fokus på prosjektet 

vårt, foreldremøter, høstsuppe og Storefot-arrangementer.  

En viktig del av husmannspedagogikken er å bevisst bruke og utvikle sansene våre i 

hverdagen. Ved å snakke om hvordan ulike ting lukter, ser ut, høres ut, føles og smakes 

blir barna bevisste på sine egne sanser, hva de liker, ikke liker og kan sette ord på det. 

Gjennom prosjektet vårt, «matens opprinnelse», har vi denne måneden blitt bedre kjent 

med forskjellige grønnsaker og bær. Vi startet optimistisk med å bli kjent med forskjellige 

bær. Ute i skogen smakte vi på tyttebær, blåbær, rognebær og bringebær. Det er stor 

forskjell på bærene, utfra om de inneholder syre eller er basiske. Vi erfarte at hverken 

tyttebær eller rognebær smakte godt (selv om noen av barna synes det var sååå godt), 

mens bringebær og blåbær derimot var søtt og godt (baser). Vi plukket så masse 

rognebær og la de i fryseren. Hvorfor la vi de i fryseren? Det som skjer når de fryses, er at 

noen av de sure stoffene i bærene brytes ned, og bærene blir mildere. Merkelig.. dette 

måtte prøves. Vi fryste bærene og smakte på de etterpå …. Nei, var fortsatt ikke godt. Hva 

må til for at noe skal bli søtt? Jo, sukker! Vi lager gelé. Med en god porsjon tålmodighet, 

tre ansatte med null erfaring og femten spente barn, ble det til slutt ett ferdig resultat. Vi 

fylte glass og krukker og satte det til kjøling. Skuffet måtte vi innse at gelé ble det ikke, 

men derimot syltetøy med pels (mugg). En erfaring rikere, vi forsøker igjen neste høst 😊 
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Med høstsuppe i sikte, begynte vi å planlegge hvilke grønnsaker vi 

trengte. Forslagene var mange, men vi endte opp med poteter, kålrot, 

stangselleri, gulrot og purre. I tillegg ville vi ha pølser. Storefot-

guttene la så ivrig i vei på sykkel, for å handle. Vel fremme ble guttene 

overrasket over hvor mange forskjellige frukttyper og grønnsaker det 

finnes i butikken. Vel tilbake i barnehagen fikk alle som ville, delta. Vi 

måtte vaske grønnsakene, skrelle de og skjære de i biter. Det var mange barn som stolt 

viste frem potetskrelleren sin denne dagen. Vi opplevde at mange syntes det var utrolig 

gøy å være med å lage mat. Husk å invitere med barna på matlaging hjemme også. Det er 

mye læring i det å hjelpe til, enten det er klesvask, matlaging eller hagearbeid. I tillegg får 

dere en hyggelig tid sammen        

 

Storefot guttene våre har hatt en super måned med mange spennende aktiviteter. 

Kleivklyveren var en stor suksess, med både pølser, kvikk-lunsj og mange gode historier på 

veien. Bjørnehuleturen ble også en spennende dag. Fint å kunne bli kjent på tvers av 

barnehagene. Bilder fra disse dagene ligger ute som artikler. Vi har også vært på 

hjemmebesøk hos Philip og Kristian. To stolte gutter som gledet seg veldig. Vi takker igjen 

for at vi fikk komme. Vi gleder oss til å besøke Nikolai, Aksel og Tind!  

I september har vi også blitt godt kjent med Karina, som skal 

være hos oss helt frem til sommeren. Barna har tatt imot 

henne med åpne armer og vi er så glade for å ha Karina med 

på laget vårt.  

    

                                                                                                 

 

 

 

I september feiret vi to 

supergutter! 

Hurra for Kristian som ble 5 

år og Didrik som ble 30 år!! 



 

Vi ønsker oktober velkommen …. 

Oktober starter med høstferie og mye kos i barnehagen. Vi tar hver dag som den kommer 

og tenker barns medvirkning. RP: barns skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 
planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Hva har vi lyst til å gjøre i dag? 

Vi vil også feire Mathea som blir fire år. Hipp hurra for Mathea!!  

Den 10. oktober er det verdensdagen for psykisk helse. I rammeplanen kan vi lese at barnas 
fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Vi skal støtte barna i å bli kjent med 
egne og andres følelser. Gjennom markeringen av verdensdagen vil vi snakke sammen om 

hva vi kan gjøre for å selv ha det bra, og hva vi kan gjøre for at andre skal ha det bra. 

Temaet for dagen er «gi tid». Hvordan bruker vi tiden vår? Er vi tilstedeværende, eller er vi 

for opptatt av mobil og skjermer slik at det går ut over kvaliteten på kontakten? Det kan 

trigge en følelse av å ikke bli sett, og å bli avvist, som er noe av det verste vi 

mennesker opplever. Er du tilstede i ditt eget liv? Er du tilstede for andre? Tenk 

gjennom spørsmålene. Et viktig, vanskelig og sårt tema for verdensdagen, som vi 

vil jobbe mer med fremover, også i form av psykologisk førstehjelp (grønne og 

røde tanker).  

Vi fortsetter med prosjektet vårt, og vil denne måneden reise til Hønefoss for å bli bedre 

kjent med matvarene i butikken. Hvilke matvarer får vi fra grisen og hvilke dyr får vi de 

andre matvarene fra? Vi besøker Meny i Osloveien. Nærmere informasjon kommer.        

Vi ønsker også å bli bedre kjent med grisens anatomi og vil bruke tiden fremover til å 

snakke litt om kroppen. Når det gjelder høstens foreldresamtaler, håper vi på å få 

gjennomført samtalene i uke 45 og 46. Tidspunkt for samtalene kommer snart. Vi minner 

også om planleggingsdagen den 25. oktober. Barnehagen er da stengt.  

Oktoberhilsen fra Didrik, Hege, Karina og Linda  

Månedens solskinnsortelling: Det er tidlig morgen i mathytta. Det knitrer varmt fra ovnen 

og alt man kan høre er barnas dempede samtaler. En voksen forteller at det er ryddetid, og 

barna rydder fort opp matboks og leker. I det vi skal til å gå høres en fortvilet stemme, 

«Linda, jeg klarer ikke å bære alt». Han ser på meg med tårevåte øyne, mens han forsøker å 

balansere to matbokser, en drikkeflaske og leken sin i armene. I det jeg skal til å svare, 

kommer ei jente bort til oss og sier «jeg kan hjelpe deg å bære jeg». Gutten smiler, samtidig 

som han gir jenta en matboks og drikkeflasken sin. Side om side går de ut av mathytten og 

inn i garderoben.  

 

 

 



Fagarbeiders hjørne: 

Hei på dere! 

Da har vi vært oppe hos grisene i en måned og vi stor koser oss på hvert besøk 

vi er der oppe. Vi har vært der oppe i mindre grupper denne måneden stort 

sett og dette er så vi kan undre oss litt ekstra når vi er der oppe i små grupper. 

Da er det lettere for alle sammen og få sagt det de vil si og dra i gang samtaler 

rundt temaer. Alle syntes det er veldig spennende og gi de mat for de 

reagerer når vi kommer. Og ungene har begynt å klappe de mens de står for 

de er ganske myke og klappe       

Grisene møter oss hver gang vi kommer, og de er veldig glade for å se oss for 

de løper mot oss for de vet de får noe godt        

Når vi er oppe hos grisene tar vi oss alltid god 

tid sammen med ungene så de kan som nevnt 

over undre seg over alt som skjer rundt dem. 

Det er mange tanker og undringer hos 

ungene så det er mange spørsmål. 

Veien videre nå skal vi jobbe enda mer med 

hva som skal skje med grisene. Vi skal på besøk til en mat vare butikk for å 

sjekke litt hva som egentlig blir av grisen, skal vise noen bilder av slaktingen 

så de kan forberede seg litt, fortsette med å jevnlig være hos grisene (ser 

forskjell på størrelsen på de over tid) og vi skal fortsette å sette av tid til gode 

samtaler og undring rundt tema        

Hilsen Didrik.  
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