
Tilbakeblikk på september på Sommerfuglen 

 

Turer, i nærmiljø, til skateparken, finne høstspor 

Vi har vært på fler turer i nærmiljøet hvor vi har sett på «alt» som har kommet på vår vei. Vi 

har sett busser, biler, en katt, blader på trær, edderkopper, sniler osv. Det er veldig mye å se 

på veien, sette ord på og snakke om! 

Vi planla en tur for å finne høstspor. Det var litt tidlig men skateparken var også spennende. 

Der fikk barna brukt motorikken og var godt fornøyde med det. Vi hadde med mat og drikke 

og spiste dermed lunsjen ute 

Bursdager 

Vi har feiret Eldin og Askil sine bursdager. Kake og frukt, bursdagssang og kroner. 

GRATULERER IGJEN BEGGE TO! 

Hverdagen 

I barnehagehverdagen begynner fler å finne seg godt til rette, det er bra. Vi voksne begynner 

også å kjenne barna bedre og det er også bra Vi bruker barnehagen godt, vår egen sone og 

andres. Barna er nysgjerrige på hva som finnes i barnehagen og tar seg turer på egenhånd 

eller sammen med oss.   

 

Playdoo, vannlek på badet og ute. 
Vann er gøy! Både ute og inne, så det 
resulterer også i litt vått tøy, men det får vi 
tåle! 
Vi har vasken på badet og «fiskebaljen» som 
barna bruker. Ute samler det seg vann av 
helt naturlige årsaker 
Vi har også hjemmelaget playdoo som 
ungene liker å bruke. Mykt materiale som 
kan formes til det meste 
  



 
 
 
 

 

    

Varmmat 

Vi har så smått begynt å lage noe varmmat sammen med barna. Vi spør og undrer sammen, 

hva skal vi lage, hva liker du å spise? Vi ser på bilde av mat sammen og opplever at de gir 

uttrykk for hva de ønsker. Det har resultert i nuggets, pizzasnurrer og kokte egg. 

Måltider 

Måltidene er en felles opplevelse for ungene. Med det mener vi å fortelle at når brødkurven 

kommer i rommet er alle klare! Vi bruker lang tid og det er helt greit. Ungene er gode på å 

fortelle hva de vil ha. De forsøker også å smøre selv, med hjelp går det fint! Når de er spist 

ferdig oppmuntrer vi til at de skal rydde plassen og sette fra seg på tralla. 

Foreldremøtet 

Takk til alle som fant tid og tok turen til foreldremøtet i barnehagen. Vi fikk gode 

tilbakemeldinger og det setter vi pris på! Håper også at vi klarte å formidle hvordan vi jobber 

i Valaskjold barnehage. 

Fellesturer 

Sammen med de andre sonene i barnehagen drar vi på felles turer. Vi har hver vår uke hvor 

vi, sammen med ungene, bestemmer målet for turen. Det har resultert i tur til to forskjellige 

lekeplasser i vårt nærmiljø og til Sandesundsveien skole hvor vi fikk låne gymsalen. Fine turer 

og opplevelser for store og små.  

Fotografen 

Fotografen har vært i barnehagen og tatt bilder. Det gikk fint. Dere får sms når bildene er 

ferdige. 



 

Brannvernsuke 

Fokus på brannvern i barnehage er et tema hver høst, og intet unntak i år. Vi har forsøkt å 

formidle dette til de yngste med bilder. Vi har hengt opp bilder av brannbil, 

brannmann/kvinne og at vi forteller samt viser varslingsklokkene. Vi hadde en varslet øvelse 

samt en ikke varslet. Det er en god og nødvendig øvelse for oss. Noen barn reagerte på 

ringelyden men stort sett gikk det veldig bra.  

Friluftslivets uke, uke 37 

Vi har vært mye ute, i all slags vær.  

Sjørøverdag m grøt 

På Stjernebarna og Englebarna var det mange sjørøvere sist uke. De fulgte en drøm om å ha 

en sjørøverdag og vi var selvfølgelig invitert. Mange av de små syntes det var litt skummelt 

med disse sjørøverne som var malt i fjeset, men vi var med på vår måte. Vi gikk rundt 

sammen med dem, spiste og var med å laget sjørøvergrøt. Det smakte GODT! 

 

Tilslutt: 

Vi trenger innspill fra dere om hva barna liker å spise og gjøre. På den måten kan vi oppfylle 

flere ønsker og drømmer. 

Dere er gode på å sjekke og fylle opp i boksene, fortsett med det! 

 

Vi er avhengige av dere, så kom med innspill 

 

Hilsen Sommerfuglen 

 


