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Barnegruppen består dette barnehageåret av 5 barn fra forrige barnghageår , og  9  helt nye 
sommerfugler . Det siste barnet vil begynne hos oss senere i høst . 
 
Tilvenningen til barnehagesituasjonen for disse nye har gått veldig fint. 
De fant seg ganske så raskt tilrette . Med god bemanning , voksen tilstedeværelse på gulvet 
sammen med dem, vekselsvis inne og utelek, samt et godt samarbeide med dere foreldre 
har bidratt til at alt dette nye ble fort trygt. De "gamle" sommerfuglene fant også sin plass 
fort i denne nye barnegruppa. Spennende med nye venner . 
 
I uteleken har vi benyttet begge utelekeplassene våre. På formiddagene har vi vært mye på 
den lille lekeplassen, mens  vi ofte etter lunsj og soving har lekt på den store lekeplassen. 
Barna liker seg  godt på begge sidene , spennende med variasjon og utfordringer. Selv de 
helt minste barna trives godt på den store lekeplassen hvor også de eldste barna på 
barnehagen leker. 
 
Barnehagen vår har som mål: UT I VERDEN  - LÆRE FOR LIVET ! 
Dette innebærer at vi skal bevege oss ut fra barnehagen. Ut på turer, få nye opplevelser , 
erfaringer, bruke sansene våre, skape relasjoner og erfare og lære nytt. 
Turer barnegruppa har vært på så langt i høst er : 
turer til skaterparken  , besøk på brannstasjonen , tur til pedagogisk fagsenter  og turer i 
nærmiljøet. 
På disse  har barna opplevd masse nytt som har gitt grobunn til begrepsdannelse og 
forståelse , språkutviklingen og ikke minst til leken. 
De helt yngste barna har foreløpig nok  med utforsking ,  læring , opplevelser og utfordringer 
her i barnehagen . Fra det nære  - til det fjerne. Etterhvert vil  vi også legge opp til småturer 
for dem . 
 
Når det gjelder formingsaktiviteter har barna blitt kjent  med maling og liming. Vi har en 
veldig behagelig sand til innebruk som vi har benyttet masse,  og denne  liker dem  veldig 
godt . Vannlek har vi hatt,..veldig stas. VANN er toppers !!!! 
 
Uke 40 var BRANNVERN-UKE . 
Sommerfuglene deltok på brannøvelse i barnehagen, de eldste besøkte brannstasjonen, og 
vi malte store pappesker røde til brannbiler. Mange bilder vedr. brann har hengt på 
tavla vår  på veggen.  Ut fra dem har det vært mange  samtaler og  masse nye begreper og 
lære. 
VIKTIG med hensyn til språkutviklingen ! 
 
Hele barnehagen har hatt salatbar flere ganger i høst  og også  pizza-buffet , noe vår sone 
også har deltatt på.  
 
De eldste barna øver på å kle av/på seg selv , smøre på brødskiva , hente asjett og kopp ,... 
selvstendighetstrening og mestring.  
Alt dette med støtte, hjelp og veiledning av oss voksen på sona. 



 
Ellers synger vi masse , ute som inne , og sanger med bevegelse er  svært populært. Vi 
benytter bøker , og alt vi har av leker er i bruk  hele tiden.  
Vi setter LEKEN i fokus ! 
 
FN-dagen 24.Oktober. 
Denne dagen fikk barna mulighet til å smake på ulike matretter . Barna hadde med seg sin 
favorittmat /rett , og lunsjen besto av mat fra mange kulturer.  Lunsjen ble en flott 
opplevelse, barna storkoste seg og  smak og luktesansen  ble  stimulert  . 
 
HALLO -  VENN . 
Barna syntes det var koselig at dere foreldre spiste frokost sammen med dem i barnehagen. 
Hyggelig at også så mange hadde pyntet seg og kledd seg ut denne dagen . Nok en 
opplevelsesrik  og flott dag  .  
 
Nå setter kulda inn,.... så vi  minner dere på at dere påser at barna har nok og riktige klær i 
barnehagen  . Vi er ute hver dag, og ofte  flere ganger  i løpet av dagen også .  
 
 
 
 


