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Da er vi godt i gang med barnehageåret og vi har fått på plass alle uten om en inne på
Blåveisen.
Vi jobber med rutinene våre og tilpasser dem etter den barnegruppa vi har nå, med mange
små som trenger å få lov til å jobbe i store bevegelser, er vi derfor mye ute på formiddagen
med dem. Her får de lov til å utfolde seg slik de trenger, jobbe motorisk og kjenne på mestring
når de klarer nye ting.
Vi har hjertevekstverdien: «Passe på at ingen er alene», her jobber vi med å hjelpe hverandre,
se hverandre, huske å spørre om du vil være med i leken vår. Hvordan ta i mot når det
kommer nye til vår avdeling, gjøre hverandre obs på når noen ikke har andre å leke med osv.
Vi har denne mnd også blitt mer kjent med «Lillebror og Knerten». Hvordan kom Knerten inn i
livet til Lillebror og hvorfor. Vi har sett på filmen, vi har lest i boka og vi har tegna. Vi har også
snakket mye om det å ha en fantasivenn når man føler seg litt ensom. Det å alltid ha en å
prate med, som alltid hører på deg uansett hva.
I denne sammenhengen har vi også blitt kjent med de ulike familiene vi har hos oss. Barna har
laget sitt eget hus med sin familie, som de har fått presentert for oss. Her har vi snakka om
hvem som er i de ulike familiene, hvor mange dem er, hva de heter og hvor de bor. Det at vi
alle har ulike familier og er ulike, kommer kanskje i fra ulike land og bor på ulike steder er
ganske spennende. «Det er flott å være ulike sammen 😊» Dette kom frem mye i den
flerkulturelle uka vår, der vi også var på flytur til de ulike landene vi har representert på vår
avdeling.
Det at vi er ulike og snakker ulikt, har ulike språk og kanskje ikke kan snakke eller høre er også
spennende. Vi har i den sammenheng begynt å introdusere noe «tegn til tale». Barna er
kjempe flinke til å lære, men vi må fortsatt øve litt mer på å bruke dem i hverdagen. Vi har
introdusert 5 og 5 tegn i slengen, som har med vår hverdag å gjøre. Så det blir gøy å se
hvordan dette blir etter hvert som vi begynner å bruke det mer.
Vi har begynt med en fast tur-dag i uka (tirsdager). Her går vi tur til skogen og koser oss
sammen. Det blir mye fin lek på tvers av alder og alle får være med om dem vil. Vi har også
med oss mat på tur. Og det å få plukke sine egne blåbær ute i skogen å ha på grøten til lunsj
ute på tur er skikkelig stas 😊 Det er ganske godt å ligge i lyngen i skogen å kjenne på det å
bare være, høre på lyder, se på vinden som blåser og lager bevegelse i trærne og kjenne på
lukter. Her er så mye som skal oppleves og erfares 😊
Vi håper på en fortsatt fin høst, med mange fine opplevelser sammen 😊 Velkommen til
Oktober 😊

«Det er i de små tingene de store minnene skapes 😊»

