Blåveisens månedsrapport for september -19.
Septembers fagområde: Nærmiljø og samfunn
Hjertevekstverdi: Passe på at ingen er alene
Da var denne måneden over også, og oktober banker på døra. September har gitt oss både
sommervær og en smak på høstværet.
Vi har vært på tur i skogen og kost oss, og sett at naturens farger forandrer seg. Spist litt rester av
blåbær og sett masse sopp.
Vi har blitt godt kjent med hverandre og de yngste har funnet sin trygge plass i gruppa. Alle har tatt
godt vare på hverandre, hjulpet hverandre og vist hverandre masse omsorg.
Vi har fortsatt å jobbe med årets tema som er Astrid Lindgrens verden. Vi har begynt å bygge huset til
Pippi, Herr Nilson og Gamle Gubben har også fått plass i monteren. Vi har også hatt fellessamling
hvor Per Pussling besøkte oss.
I løpet av mnd har vi hatt en praksiselev hos oss. Elisabeth har blitt godt mottatt av store og små. Vi
har også vært med noen studenter på spennende skogsturer, moro for både store og små og få litt ny
«innput».
I starten av mnd hadde vi brannøvelse, og vi hadde besøk av Brannbilen Pernille. Det var veldig stas
og være inni bilen og å høre sirenene. Førskolebarna hadde også samling med en brannmann. Barna
er fantastisk flinke til å evakuere barnehagen. (øvelse gjør mester) ☺
Andre uka i mnd hadde vi flerkulturell uke. Barna fikk fargelegge sine flagg. Og vi har snakket mye om
hvor vi kommer fra. Vi har ganske mange nasjoner representert i barnehagen vår. Ute har vi hengt
opp alle flaggene som er representert på bodveggen. Og den lange fine vimpelrekka ble hengt opp
igjen. Uka ble avsluttet med en foreldrekaffe arrangert av FAU, hvor mat fra forskjellige land ble
servert ☺
Høstdugnadene har blitt gjennomført i løpet av mnd også. Det er vasket, kostet, oljet og ryddet. I
løpet av noen kvelder og dugnadene har vi også fått bygget en platting og fått opp et lekehus. (barna
storkoser seg der). Takk for en fantastisk innsats alle foreldre.
De aldersdelte gruppene har så vidt kommet i gang igjen siste uka i mnd. Det er fint å se at vennskap
på tvers av avdelingene knyttes. De voksne på Hakkespettgruppa har vært og fått info om årets
Regnbuekor. (spennende)
Vi skulle hatt Høstaktivitetsdag 26 sept. Men da passet det for fotografen og komme. Han er så
imponert over gjengen vår, og hele prosessen går uten problemer.
Høstaktivitetsdagen er flyttet til 10 oktober.
Det nye kjøkkenet vårt er nesten klart for innflytting, det blir veldig spennende ☺
Vi avslutter denne mnd en dag inn i høstferien.
Ønsker de som har litt fri en riktig god ferie. Så skal vi andre kose oss i barnehagen.
En fortsatt fin høst ønskes dere alle fra oss på Blåveisen.

