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Høsten er her og dagene er kortere.  Vi har hatt en fin 

oppstart og gleder oss over både nye og gamle brukere 

som kommer til oss. Det har vært en god atmosfære og mye god lek og gode 

samtaler. 

TILBAKEBLIKK  

I oppstarten har vi hatt tema ”sansene”.  Vi har kjent, sett, luktet og smakt. 

På fine dager har vi benyttet den nye, flotte lekeplassen vår og så har vi hatt 

hinderløype.  

I uke 38 var det brannuke. Vi hadde brannøvelse og fikk 

prøve brannslangen. Det var skikkelig gøy! 

 

HVORFOR HAR VI GJORT DETTE?  

Høsten er en tid for nye begynnelser. Ny barnehage, nye 

venner, nye steder og nye voksne. Vi bruker sansene 

våre når vi utforsker og lærer. Vi valgte å ha temaet «sansene» for å gi barna 

en grunnleggende forståelse av sansene våre og hvor viktige de er i læring og 

opplevelse. I rammeplanen står det at personalet skal gi barna tilgang til 

varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek 

ute og inne, i og utenfor barnehageområdet. 

Gjennom å øve på brannevakuering og brannslukking ønsket vi å gjøre barna 

kjent med barnehagens rutiner og gjøre en eventuell evakuering forutsigbar og 

mindre skremmende for barna. 

MÅL FOR VIDERE ARBEID 

De neste ukene skal vi ha fokus på temaet ”høst”. Dette skal vi jobbe med fram 

til slutten av oktober. Ifølge Rammeplanen skal Barnehagen bidra til at barna 

blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å 

orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Vi skal gå tur og finne 

høstblader som vi skal lage flotte bilder av. Vi skal snakke sammen og synge 

sanger om høsten. Onsdag 26. oktober feirer vi FN-dagen. Vi skal bli kjent med 

de ulike nasjonalitetene som våre brukere representerer. I rammeplanen står 



det at barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske 

arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og 

individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, 

religion og livssyn. 

I november skal vi ha lære eventyret om Gullhår og de tre bjørnene. I 

rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna blant annet møter 

et mangfold av eventyr. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å gi barna mulighet 

til å oppleve spenning og glede, samt å utvikle sin språkforståelse. Vi avslutter 

temaet med dramatisering av eventyret og serverer grøt til lunsj den 16.11. 

 

 

 

Har dere spørsmål eller noen tanker/ideer om noe så ikke nøl med å ta 

kontakt. Er det noe spesielt barnet ditt liker å leke med, eller et tema 

barnet liker så gi beskjed. Vi setter pris på tilbakemeldinger.  

Vi gleder oss til mange onsdager sammen med dere :) 

VIKTIGE DATOER:  

12.10: STENGT pga høstferie. 

26.10: Vi feirer FN-dag. 

16.11: Vi serverer grøt til lunsj. 


