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Månedsbrev Oktober
Måneden som gikk- September
Jammen fløy september måned forbi i full, full l fart! Vi på Tusenbeinet har kost oss helt enormt
masse sammen. Vi har brukt denne første tiden til å lære hverandre og barnehagen å kjenne.
Hverdagene har vert preget av kjekk og utforskende lek både ute og inne, i både strålende sol og
plaskregn. Det virker som om tusenbeingjengen har funnet seg godt til rette både ute og inne i
Ormaskogen barnehage, og vi opplever at barna har funnet roen her og føler seg trygge. Trygghet
er en forutsetning for at barns utvikling og trivsel, og for at barnet skal kunne slippe seg løs i lek.
Nettopp det, at barna slipper seg løs i leken, ser vi godt igjen inne på Tusenbeinet. Vi opplever at
barna koser seg, og finner hverandre og gleden i leken.
Med høsten kommer det nye barn som begynner i barnehagen. Nå blir de som allerede har gått ett
år i barnehagen plutselig «store», og føler at de kan passe litt på de som er mindre enn seg. Det er
utrolig fint å se hvor mye omsorg barna deres viser ovenfor hverandre. Særlig de store som gir de
som er bitte litt mindre enn seg selv ei hånd å holde i når de skal krysse en sandkassekant. I
september har vi spesielt sett etter, og snakket ekstra om karakteregenskapen omsorg. Barna viser
omsorg ovenfor hverandre ved å fortelle en voksen at kompisen har slått seg, hjelper naboen å lukke
opp drikkeflasken og stryker hverandre på kinnet.

Tusentakk til alle dere foreldre som deltok på foreldremøte! #Takknemmelighet
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Måneden som kommer- Oktober
I oktober skal vi ha fokus på fagområdet: nærmiljø og samfunn. I rammeplanen for barnehagen står
det at gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent
med eget nærmiljø. Nå som barna er blitt trygge i barnehagen, vil vi bevege oss ut på tur for å
utforske barnehagens nærområder. For oss vil opplevelsen, utforskingen og nye erfaringer
underveis være turenes mål. Vi går på tur på tirsdager før lunsj, helt supert om barna er på plass i
barnehagen før 9:30 disse dagene ☺

Vi fortsetter ut i oktober med å rette fokuset vårt på egenskapen Omsorg. I hverdagen benevner vi
voksne høyt når vi ser et godt eksempel på det å vise omsorg. Ved å prate om, og gi barna eksempler
på det å vise omsorg får barna etterhvert en større forståelse av begrepet. Vi vil legge til rette for et
miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne
omsorgshandlinger. Dette gjør vi med å sette ord på barnas handlinger, og å la barna delta aktivt i
aktiviteter rettet mot egenskapen. I samlingskassen har vi for eksempel en bamse som er glad i å få
en kos og litt omsorg, barna får en etter en gi bamsen en klem.

Vi starter og opp med smågrupper på onsdager. Barnegruppen blir da delt inn i grupper med 3-4
barn. I gruppene vil vi ha fokus på lek og å introdusere barna for nye aktiviteter. Å dele barna inn i
mindre grupper skaper mer ro og konsentrasjon for barnet i leken, samtidig som det fremmer
kontakt og stimulerer til vennskap mellom barna.

På grunn av covid-19 har vi valgt å markere FN-dagen litt annerledes enn tidligere år. Vi vil markere
dagen sammen med barna ved å prate om det å gi og å dele. Ormaskogen barnehage har et
fadderbarn som vi støtter. Tidligere har det blitt arrangert FN- kafe til inntekt for fadderbarnet, i år
er ikke dette mulig. Som en kompensasjon vil alle barna på Tusenbeinet lage et kunstverk hver som
de vil få med seg hjem, det er ønskelig at dere vipser en liten sum for dette.

Håper alle er klare for en knall høst, det er vi!
Hilsen fra oss på Tusenbeinet/v. Mari

