
                              
 

 

 

 

 

 

Det er definitivt HØST, og vi på Ekornstubben koser oss i det foreløpige milde høstværet, og med de 

flotteste høstfargene! Om det er sol eller regn, om vi er i skogen eller i barnehagen, er det god stemning 

og fint å være sammen med Ekorn- gjengen! Vi er heldige og har hatt en rolig start på høsten med 

foreløpig bare 11 barn på avdelingen, og det betyr god voksen- tetthet og mer tid til hvert enkelt barn. 

Det er godt for både små og store! 

Det er fortsatt en spesiell tid, med stort fokus på hygiene og smittevern- tiltak. Vi er takknemlige for at 

vi har et så godt samarbeid med dere foreldre, og for at dere er så gode til å ta hensyn og tar våre regler 

på alvor, Takk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltross for en del sykdom og høstferiedager i september, ser vi nå en god trygghet hos alle barna på 

avdelingen. Det er mindre gråt og frustrasjon, og mer aktivitet og lek. Både nye og «gamle» barn er 

sammen i leken, de oppsøker hverandre og er opptatt av hva de andre gjør og hvor de er.  

 

I en tilvenningsfase blir barna i barnehagen veldig opptatt av alle foreldrene, trafikken i porten, barna 

som skal vinke hadet, og bilene som kjører forbi. For noen så blir dette vanskelig når det blir så mange 

påminnelser om mamma og pappa, og vi voksne ser at barna trekkes ofte mot porten og at de venter på 

å bli hentet. Dagene på Furutoppen har vært veldig gode for gruppa vår denne perioden. Vi opplever at 

det er færre avbrytelser, og barna blir veldig fokusert på aktivitetene, og de utforsker og samhandler 

lengre og bedre i skogen. 

 

Eventyret om Bukkene Bruse har vært spennende og morsomt i september! Vi har lest, fortalt, 

dramatisert og sunget eventyr! Vi har hørt morsomme historier om Bukkene Bruse på Liertoppen på 

høytaleren vår, og barna fulgte ekstra nysgjerrige med da Zhila fortalte eventyret på kurdisk! Vi ser og 

hører barna tar med seg elementer fra eventyret inn i leken. Å leke Bukkene Bruse på «broen» på 

Furutoppen eller på lekestativet i barnehagen er morsomt, og trollene får dyp skremme- stemme «tar 

deg!!!» og bukkene har lys pipestemme «nei, nei!» Og det avsluttes med stangingen – PANG! 

Månedsbrev fra 

Ekornstubben –  

 oktober 2020 

Datoer å huske i oktober: 

10.10 - Verdensdagen for Psykisk helse,  «SPØR» 

30.10 - Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Husmannspedagogikk 

I Naturbarnehagen har vi fokus på at barna skal få delta i alle naturlige hverdagsaktiviteter, oppgaver som 

vi voksne allikevel må gjøre. Disse aktivitetene skaper rom for å være sammen, og tilpasses det enkelte 

barns forutsetninger og utvikling. Eksempler på slike aktiviteter kan være å pakke tralle før tur, rake løv, 

rydde på kjøkken, gå med søpla, eller vaske av bordene. Slike oppgaver gjør dere kanskje med barna 

hjemme også? 

Disse aktiviteter øker kommunikasjonen mellom barn og voksne, og gir oss gode muligheter for å øke 

begrepsforståelsen og barnas ordforråd! Vi øver på begrep som over/under, lang/kort, lett/tung eller 

farger og tall. Og når samhandlingen også er god, skaper det trygghet og forutsigbarhet for barna. 

 

Vedstablingen på Furutoppen var en aktivitet som vi brukte mye tid på i 

september. Barna deltok sammen med oss voksne, det er nemlig viktig å få 

veden inn under tak så den ikke er våt eller full av snø når vi skal lage bål 

eller fyre i ovnen! Vi har telt vedkubbene våre, vi har lagt noen høyt og 

noen lavt, noen kubber var skikkelig store og tunge og noen var små og 

lette.  Vi så det minke på pallene, og det ble fullere og fullere i vedboden 

vår! Denne aktiviteten oppleves som meningsfull for barna også, de får 

mange tilbakemeldinger på at de gjør en god jobb, - de føler på mestring 

og selvfølelsen er god! Derfor vil de veldig gjerne stable ved neste gang vi er 

på tur også!       

 

Hva skjer i oktober? 

Vi på Ekornstubben skal jobbe videre med eventyr, og snakke mer om høsten og fargene (gul, rød, 

grønn og oransje). Jonas har laget et spennende eventyr om et spøkelse som er så lei seg.. Vi skal snakke 

om følelser, om å trøste og å være en god venn. Dette gjør vi også når vi markerer verdensdagen for 

psykisk helse. Selve datoen er 10.10, men hele uke 42 skal vi jobbe med røde og grønne tanker, som er 

vårt materiell og pedagogiske hjelpemiddel til psykologisk førstehjelp for barn. 

Spøkelses- historien tar vi også med oss når det nærmer seg Halloween, og vi skal bruke naturmaterialer 

til å lage spennende små kryp. Kanskje klarer vi også å lage et fint gresskar som vi kan høst- pynte med? 

Vi håper på flere turer i nærmiljøet, vi er heldige som har mye spennende i en kort trille/gåavstand fra 

barnehagen, - både bondegård, skole, fotballbanene, Sælabonn og brygga, Hallen, kirken og 

minnesmerker som Ulvestøtta. Vi ønsker at barna skal bli godt kjent i nærområdet vårt i 

barnehagetiden, og starter med små turer og historier allerede nå på småbarnsavdelingen!  

«Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner,  

samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.» 

Rammeplan for barnehager 

 



Foreldresamtaler 

I slutten av oktober vil vi gjennomføre foreldresamtaler. Vi setter av en halvtime, og vi si litt om barnets 

trivsel, språk og utvikling slik vi opplever det i barnehagen. Une og Hege vil ha noen foreldresamtaler 

hver. Om det er noe spesielt dere lurer på eller vi ta opp på samtalen er det fint om dere gir oss beskjed 

på forhånd! Vi pedagogene bruker en del tid på den skriftlige dokumentasjonen/kommunikasjonen til 

dere foreldre, både gjennom ukeplanene, artikler og bilder på hjemmesiden vår, dagsrapportene i Visma, 

og slike månedsbrev. Vi ønsker tilbakemelding på hva dere som foreldre faktisk leser og benytter dere av, 

og eventuelt hva dere ønsker av oss videre. Vi spør dere på foreldresamtalene!  

 

 

 

 

 

 

 

 

God høst!!  
 

Oktober- hilsen fra Zhila, Jonas, Une og Hege. 
 


