
TILBAKEBLIKK OKTOBER 
 

Nå kan vi se tilbake på nok en måned, oktober. Vi har flytta klokka en time frem, det 

har blitt mørkere og skikkelig høst. Vi har blitt mer kjent med hverandre og den nye 

barnehagen. Barna har blitt kjent med rutiner og vet mer om hva som skal skje og 

hvilke tilbud som finnes. 

Her i St. Olavs barnehage følger vi barna på deres oppdagelsesferd. Det er spennende og se hvordan 

de prøver å finne ut av det de «finner på sin vei» og søker hjelp når det stopper opp eller trenger 

hjelp til å takle situasjoner de kommer opp i. Det kan gå litt hardt for seg når de vil ha den samme 

leken, men her gjelder regelen om å gi og få. Noen ganger går vi seirende ut og andre ganger må vi 

vente litt før vi får tilfredsstilt behovet. Mye fin læring i slike situasjoner og de lærer fort at det er lurt 

å dele. De går på og bruker alle sanser, spesielt ser og betrakter de hverandre. 

«Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaringer med å lytte, forhandle og diskutere og 

få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnendekjennskap til 

menneskerettighetene» (Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. KD. 2017) 

Hver dag hører vi på musikk og synger barnesanger og danser. Det er morsomt og barna lærer så 

fort. Vannrommet er i bruk ukentlig, og de fleste elsker VANN. En annen populær aktivitet er å tegne! 

Ut i verden: Oktobers utflukter har gått til KIWI butikken på Alvim. Der fikk vi sekker, drikkeflasker og 

sitteunderlag som vi kan bruke på tur. Vi syklet på den fine elektriske sykkelen hvor det er plass til 4 

barn i «boksen» foran. Vi har også vært på Felleskjøpet og ellers småturer i nærmiljøet, hvor vi har 

samlet høstblader, kastanjenøtter og kongler. Barna er helt med og syntes dette er spennende. De 

liker å plukke og leke med det vi finner. 

Prosjekter: Interessen for dyr er der fremdeles. Vi synger om dyra, ser på bøker og har hengt opp 

bilder. Biler er populært. Vi har laget veier inne og ute i sandkassa, vi parkerer og kjører på bilbanen.  

På Fossefallet kan vi også stå og se på bilene som kjører forbi barnehagen. Alle har et forhold til bil og 

i samtalene kommer vi inn på mamma og pappa som kjører bil. Mange barn er opptatt av kroppen 

sin og hvor øyne, nese og magen er. Vi har hengt opp en plakat i gangen vår med «Herr SPREK». Han 

kan vi sette på øyne, ører, nese og munn, og det vil komme mere til etter hvert.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 


