
Tilbakeblikk på September 

September har bydd på mye spennende. Vi har hatt brannvernsuke, startet opp vikingskipet, dratt på 

turer i skogen og til gymsalen, spist mye sunn og god mat, begynt et hundeprosjekt og ikke minst 

lekt.  

Brannvernsuka 

Uke 38. var brannvernsuke i hele landet. Hele denne uka 

satte vi fokus på hva vi skal gjøre hvis det begynner å 

brenne, både her i barnehagen og hjemme. Vikingskipet var 

på brannstasjonen, der fikk de se på brannmann Sam kino, 

slukke en ekte brann og ikke minst møte Brannbamsen 

Bjørnis. Barna fikk også kjenne litt på det å være brannmann 

gjennom diverse aktiviteter. Resten av uka hadde vi 

«brannhinderløype», vi lagde brannsykler og lekte 

brannmenn, spiste brannboller og kledde oss opp i ekte 

brannmann uniform. I tillegg har vi snakket mye rundt 

brannvern, sunget og danset til Bjørnis og lært oss dette 

rimet for å huske nummeret til brannstasjonen:  

«EN BRANN ER IKKE TULL, VI MÅ RINGE 110»! 

Vikingskipet og uteliv 

I september startet vi opp med skolegruppa, som har fått navnet VIKINGSKIPET. Frem til jul skal 

skolegruppa mye på tur og ha spillgrupper. Turene går til lysløypa på Kurland og området i nærheten. 

Vi har funnet en plass vi låner på mandager og som ofte blir brukt til felles turer på Torsdager. Plassen 

består av gapahuk, bålplass, balansestokker, klatrestativer og alt annet naturen har å by på. Plassen 

har også et vann som heter «fiskedammen». Både Vikingskipet, 4 åringene og 3 åringene har brukt tid 

på å gå rundt dammen for å utforske området. Vi har lett etter troll og bjørner og sett ender i 

dammen. Men for å gå rundt må vi over brua til trollet, og for noen var dette veldig spennende og litt 

skummelt! 

     

 

 



 

Enkelte av barna var en del på Appelsintoppen i fjor og utrykte et sterkt ønske om å besøke plassen 

igjen. Da havnet appelsintoppen på drømmeveggen. Dette måtte vi få til og barna måtte være med å 

planlegge. Vi avtalte et møte på kontoret til Anders der vi satt føringer for turen. Et av barna ville ha 

pasta og et annet ville ha kylling, da lagde vi «Pasta Carbonara» på bålet. Hvordan skal vi komme oss 

dit? «Vi må ta buss» sa barna, etter erfaringer fra i fjor. «Da måtte vi ta den røde bussen» sa de. Turen 

ble et faktum og etter en vellykket tur med mye lek, god mat og klatretur helt til toppen av tårnet spør 

de fleste når vi skal til Appelsintoppen igjen.  

I Vikingskipet har vi et motto «Hvis barna mestrer naturen, så mestrer de livet». 

Barna har også vært på faste turer til gymsalen på onsdager. Der har de lagd hinderløyper, spilt fotball, 

danset, klatret i ribbeveggen, hatt konkurranser, drevet gymnastikk, øvd 

på balanse og hatt frilek.  

Bålmat og mat på tur  

Hver onsdag er det mat på bålet. Vi tenker at det meste vi gjør inne, kan 

vi også gjøre ute ved å tilpasse oss miljøet rundt oss. Ute i naturen tar 

det litt lenger tid, noe som gjør at vi får trent opp tålmodigheten. Barna 

deltar på matlagingen fra morgenen av og er med på å tenne bålet. 

Barna får bruke skarpe kniver og øks for å kutte små pinner som brenner 

godt. Skarpe redskaper kan være litt «skumle» og derfor må vi lære 

barna å respektere redskapene ved at de lærer seg hvordan de skal bruke dem på en trygg og god 

måte. Når barna er med på hele prosessen ved å lage maten og lage 

bålet får de eierskap til aktiviteten og maten som kommer ut av den. 

Dette fører til mestringsfølelse og maten smaker enda bedre! I 

september har vi spist eggerøre, taco, pytt i panne, lapskaus og 

blomkålsuppe, alt laget ute på bålet i barnehagen.  

Hundeprosjekt 

I sommer ble det mye snakk om hunder fordi et av barna hadde fått valper hjemme. Det tok ikke lang 

tid før vi fikk avtalt et tidspunkt hvor de kunne besøke oss i barnehagen. I 

september var de blitt store nok til å møte oss. Vi rammet inn et lite 

område ute, snakket med barna om hvordan vi måtte oppføre oss rundt 

valpene og vips så fikk vi fire små valper vi kunne kose og leke med. Etter 

denne dagen ble flere av barna begeistret for hunder. Etter den tid har vi 



samlet inn bilder av hunder fra de ansatte, fått besøk av en hund som kunne masse triks og fått besøk 

av ansattes hunder.  

Foreldrenes drømmevegg 
Barnehagen har fått en drømmevegg til foreldrene. Barna har interesser som kanskje aldri kommer 

frem i barnehagen, disse vil vi fange opp! Finn et kritt ved veggen og skriv ned interessene og navnet 

på barnet slik at vi han henvende oss til barnet det gjelder. Det har allerede kommet opp mye 

spennende og vi håper at enda flere bruker drømmeveggen fremover.  

Nå gleder vi oss til en ny måned med lek, nye prosjekter, flere turer og nye opplevelser! 


