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Månedsbrev for september-oktober 

I september fikk vi et nytt barn på Tusenbeinet; Lotta på 1 år. Velkommen til Lotta og hennes 

familie, vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere! 

I midten av måneden bestemte vi oss for å starte opp med tur-dag på tirsdager, til barnas store 

begeistring. De som var små på Tusenbeinet i fjor, og derfor har kunnet sitte i vogn på tur, må nå 

øve seg på å holde i vogna mens vi går. I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står 

det at vi gjennom progresjon skal bidra til at barn får mestringsopplevelser og samtidig har noe å 

strekke seg etter. De eldste skal nå øve på å gå selv, og få vanen av å holde i hånda mens vi går på 

tur. Ved å bruke vogn opp til skogen, får de minste oppleve å være på tur, og får komme ut av 

vogna når de ønsker. I skogen er de ute av vognene, og bruker sansene sine i ulendt terreng, er på 

fanget til en voksen eller undersøker skogbunnen. Vi ser fram til mange felles gode opplevelser på 

tur framover! 

Vi er også kommet i gang med grupper på onsdagene. Det vil si at vi er inne på formiddagen, deler 

oss i 3-4 grupper, og har planlagte aktiviteter. Disse aktivitetene har utgangspunkt i barnas 

interesser, samt prosjektet vårt; Kroppen. Vi har malt, hatt hinderløype og vært på pute-rommet.  

I hverdagen viser prosjektet godt igjen ved at vi har fokus på sansene våre; lukte, lytte, se og 

kjenne på. Fokuset er både i her-og-nå-situasjoner som ved matbordet, på stellerommet, i tumble-

lek, og i samling og sang. Kom gjerne inn og ta bilder av sanger, rim og regler som henger/ligger på 

avdelingen. På den måten kan dere synge dem med barna hjemme også.  

I september har vi hatt fokus på karakteregenskapen omsorg. En dag i uken har vi samling preget 

av SMART, der vi bruker smart-kort med en egenskap som utgangspunkt for dialog og 

dramatisering. Fokuset har vært å trøste, eller være god mot noen som har vondt. Vi bruker også 

begrepet så mye vi kan i hverdagen, slik at det skal bli kjent og forståelig for barna. I oktober vil vi 

bruke et annet perspektiv på styrken, ut fra fagområdet Etikk, religion og filosofi. I forbindelse med 

at FN-dagen er 24.10., ønsker vi å ha fokus på det å hjelpe andre som har mindre enn oss selv. Det 

blir enkel dramatisering i samling, og på tur skal vi henge ut mat til fuglene. 

Tradisjonen tro markerer vi FN-dagen 24.10. Da vil hver avdeling selge noe barna har laget, og vi 

har felles cafe på huset om ettermiddagen. Nærmere informasjon kommer. 
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 Viktige hendelser i oktober: 

• Åsmund 2 år. 

• FN-dagen 24.10. 

 

Takk for godt frammøte på foreldremøtet 27.09.! 

Godt samarbeid mellom barnehage og hjem er meget viktig, både med tanke på at barnet deres 

skal få trygge, gode dager her og nå, og for barnets danning, læring og utvikling.  

Som dere vet setter vi stor pris på at dere kommer til oss dersom det er noe dere undrer dere 

over. Vi ønsker også at dere skal fortelle oss dersom noe utenom det vanlige skjer, som kan 

resultere i at barnet er annerledes enn det pleier. Dette kan være alt fra mindre søvn til alvorlige 

hendelser. Ta oss til side om morgenen, eller ring senere. Vi ringer også dere dersom det er noe vi 

undrer oss over. 

Her er ei liste over punkter fra foreldremøtet, slik at dere kan videreformidle til dem hjemme: 

• Instagram brukes til kommunikasjon, dokumentasjon og samarbeid med hjemmet. 

• SMART-jobbing for å styrke vår psykiske helse og sosiale kompetanse. 

• Prosjekt Kroppen på hele huset. Tusenbeinet fokuserer på barnas sanser, fordi barn lærer 

seg selv og verden å kjenne gjennom dem. 

• Oppfordringer til dere der hjemme: sette ord på begreper og følelser.  

Pass på at barnet ikke slår eller sparker på lek, for selv om det ikke er vondt for dere, kan 

det gjøre vondt for små barn dersom barnet ditt vil leke den samme leken her. 

• Medisinering i barnehagen: skriv ut og ta med ferdig utfylt skjema i barnehagen. 

• Husk 48-timers regel for oppkast og diarè. 

• SU-representant fra Tusenbeinet er Lene, mamma til Ida. 

Hilsen oss på Tusenbeinet, ved Elisabeth 
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