
 

 

 

 

 

Vi er nå inne i oktober måned, og høsten har virkelig meldt sin ankomst. Høsten byr på 

mange ulike og unike erfaringer og opplevelser for oss. Alt fra vedstabling til lek i hauger 

med blader i forskjellige farger. Vi tar i bruk sansene våre: - syn, hørsel, smak, luktesans, og 

den taktile sansen som går ut på å føle. I denne 

alderen skal det meste tas og kjennes på, det 

skal studeres og helst smakes på. Dette for å 

skaffe seg erfaringer med det som befinner seg 

rundt oss. Vi har blitt godt kjent med basen vår 

i skogen – Furutoppen og ser at ungene finner 

seg godt til rette her. Vi utfordrer oss kroppslig 

og motorisk, og vi leker mye rollelek. Av og til 

er det også veldig spennende å dra på oppdagelsesferder for å utforske skogen og området 

nærmere. Det er stor interesse i det å oppdage nye elementer og områder i skogen.  

TILBAKEBLIKK PÅ: SEPTEMBER: 

September har vært en måned med varierende, men fint vær. Vi har vært heldige med mye 

sol, men kjenner også på at høsten er her. Morgningene er kalde og vi har hatt dager med 

mye vind. Vi har storkost oss i 

høstværet og latt oss fascinere 

av blader i alle farger som 

faller ned så fort vinden tar 

tak. Barna i barnegruppen har 

blitt godt kjent i løpet av disse 

to månedene, og vi ser at det 
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VIKTIGE DATOER I: Oktober 

• 05. oktober – Syver har bursdag! 

• 20. oktober – Oliwier har bursdag! 

• 30. oktober – Planleggingsdag  

Barnehagen er stengt.  

•  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 



Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. I barnehagen skal alle barn kunne 

erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn 

og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt 

fellesskap. 

(Rammeplanen 2017) 

har dannet seg gode relasjoner allerede. Barna viser interesse for og er opptatt av 

hverandre. De store er også veldig behjelpelige med de yngste. Olav ønsker mer enn gjerne 

å ha noen av de små bak på hengeren sin når han sykler, og Eline vil gjerne hjelpe til med å 

trille de yngste i søvn. Vi er opptatt av å legge til rette for gode relasjoner og gode 

vennskap mellom barna fra de starter i barnehagen. Menneskelivet er sosialt, og 

barnehagen er en arena der barna møtes regelmessig og gjentatte ganger om dagen. Det er 

nettopp disse møtene som gjør det mulig for barna å bygge opp vennskapsrelasjoner. Det 

handler om å skape et felles «vi», som vil si å oppleve å gjøre ting sammen i felleskap. Det 

handler også om å skape mening sammen. Det er først og fremst i samspill med andre vi 

lærer, barn lærer også andre ting av barn på samme alder, enn det de lærer av foreldre eller 

andre voksne. Vennskapsrelasjoner rommer både glede over å være sammen, glede over 

fellesskapsfølelse, opplevelse av å skape mening sammen og felles humor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANER FOR OKTOBER:  

I oktober skal vi ha tema: TROLL. Det innebærer eventyr, rollelek, utforsking, og det å 

produsere og lage ting sammen. Under planleggingsdagene la vi en liten plan, og vi gleder 

oss til å se hvordan ting utspiller seg i samspill med barna på Harelabben.  

 

Vi ønsker å studere årstiden og finne naturmaterialer som kan brukes til å bygge og lage 

ting. Kanskje dette senere utvikler seg til å bli et troll? Det er en spennende tid i vente, og 

vi gleder oss til å se hvilken vei ungene drar prosjektet og hvilke «spor» de legger igjen for 

oss å følge og utvikle sammen med dem. Det er allerede stor interesse for eventyret «De 

tre bukkene bruse» og her da spesielt trollet. I rammeplanen for barnehagens innhold og 

oppgaver står det at: «Personalet skal bygge på kreativitet og lek og være åpne for 

improvisasjon og barns medvirkning» (Rammeplanen, 2017) Det innebærer at barna 

uavhengig av alder skal være med på å påvirke sin egen hverdag. Barna skal ha en stor 

stemme i det som angår dem, og derfor jobber vi med prosjekt på denne måten. Det er 

barnas interesser vi skal følge og bli en del av. 

 

Denne måneden skal vi også ha litt fokus på naturmaterialer og det vi finner i naturen. Hva 

finnes her? Hvordan kan vi bruke det? Hvordan ser det ut? Går det an å spise det eller ikke? 

Dette er spørsmål vi stiller oss sammen med barna. Dette også for å bli kjent med hva som 

finnes rundt oss og i de områdene vi befinner oss i hver eneste dag. Vi har blant annet sett 

fluesopp i skogen, og satt i gang samtaler rundt hva det er. Eline har blitt veldig bevisst på 

at det er en sopp vi ikke kan spise, fordi den er farlig for oss. Det forteller hun også til 

andre barn og sier i fra til en voksen hvis hun finner en.  

 

De største på avdelingen begynner å bli store, og vi ser at de får til veldig mye på egenhånd. 

Vi ser at flere har begynt å kle på seg selv når vi går ut og kler av seg selv når vi går inn. Vi 

ønsker å støtte, oppmuntre og være til stede i situasjonene der barna lærer og blir mer 

selvstendige. De yngste får også prøve seg, med litt hjelp fra en voksen. Ute ser vi at barna 

stadig utfordrer seg selv kroppslig. For å komme opp til sklien, eller huset på Furutoppen 



må man klatre. Her støtter vi de som trenger slik at de får til mye selv. Vi ser frem til en 

spennende og flott oktober måned på Harelabben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god oktober måned! 

Hilsen Katherine, Marie, Hege og Heideh☺ 


