Månedsrapport for September fra Hvitveisen.

Da var september over også. Alle sammen, både store og små har kommet inn i rutinene på
avdelingen og funnet sin plass vi har også blitt godt kjent med hverandre.
Vi har jobbet videre med samme fagområde som vi hadde i august. Nærmiljø og samfunn. Og
Hjertevekstverdien som er «passe på at ingen er alene». Dette er en god verdi for barna når det
kommer nye på avdelingen, viktig invitere alle inn i lek.
Nå har alle fått med seg «Huset» sitt, og alle har fått vist det frem. Gøy å høre de forteller om
familien sin. De forteller hvor de har vært, og hva alle på bildene heter. De er veldig ivrige og stolte
når de forteller. Vi har også snakket om hvor forskjellige familier kan være. Noen har bare mamma,
noen har to mammaer, noen har mamma og pappa osv. Og hvordan vi bor kan være veldig forskjellig.
Noen bor i stort hus, noen bor i lite hus, noen bor i leilighet. I andre land kan noen bo i telt og i små
hytter.
I samlingene har vi fortalt hva mamma og pappa heter når vi har hatt opprop. Vi har også øvd på
etternavnet vårt.
Vi har jobbet videre med Kardemommeby, hengt opp figurene og laget vår egen Hvitveislov. Det
henger på veggen over det store bordet ved vinduet. Vi fortsetter arbeidet utover høsten/vinteren.
Vi har hatt en forhåndsvarslet brannøvelse, og ungene er flinke til å gå sammen med de voksene ut
på parkeringsplassen. Noen syntes lyden i klokkene er veldig høy, og at det kan være litt skummelt. Vi
snakker masse om dette i forkant, slik at barna skal være godt forberedt.
Andre uka i mnd hadde vi flerkulturell uke. Vi snakket masse om flaggene våre og at vi kommer fra
forskjellige steder i verden. Vi har sett på kartet og funnet de forskjellige landene. Den lange remsa
med flagg ble hengt opp ute og FAU avsluttet uka med foreldrekaffe. Her fikk vi smake på mat fra
forskjellige land. Tusen takk for deilig mat ☺ Flaggene skal få henge til vi har hatt FN-dagen med
Forut- basar 24 oktober.
Fotografen var hos oss 25, han er like effektiv og morsom hvert år når han tuller med Tussi og
«promp». Gleder oss veldig til å se bildene.
Gruppene begynte så vidt, og vi fortsetter etter høstferien. Det blir spennende, og dere vil få info på
tavla i gangen og på avdelingene hva de forskjellige gruppene gjør.
Vi avsluttet mnd med Høstaktivitetsdag. Da hadde de forskjellige avdelingene lagd istand aktiviteter
ute. Vi hadde snekring, hinderløype, erteposekasting og blindebukk. En veldig fin dag, med musikk og
moro. Vi danset også Blime-dansen ute.
September er også tiden for dugnader i barnehagen. Både ute og inne har vi fått shina opp.
Kamilla student har hatt praksis hos oss i september, hun forsetter litt ut i oktober.
I løpet av mnd. har Jane endelig fått en operasjon som hun har ventet lenge på. Så nå vil Birgitte gå
inn i hennes stilling inntil videre.

Fortsatt god høst. Mvh. Hvitveisen.

