
 

Tema: Meg selv på naturlekeplassen  Oktober 2014                                                                

MÅL: At barna blir kjent og trygge på hverandre 
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                                                           MÅNEDSBREV FOR HULDRENE Oktober 2014 

Hva har vi gjort forrige måned? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

I September måned har vi fortsatt arbeidet med å gjøre barna trygge 

i gruppen. Vi har lagt vekt på ha mest mulig ro på avdelingen og ikke 

ha for mange aktiviteter. De voksne har spesielt fokus på å være på 

gulvet og støtte barna i leken. Noe man gjør heletiden, men denne 

perioden har de vært mindre aktivitet og redusert med 

overgangssituasjoner for barna. Med overgangssituasjoner mener vi 

situasjoner der man avslutter en aktivitet og går over i en annen.  De 

aller yngste kan lett bli urolig i slike situasjoner.  

Men noe aktivitet har det vært vi har vært på tur og plukket epler og 

funnet poteter. Eplene hadde vi til frukten og potetene laget vi til 

middag om tirsdagen.  

Vi har gått korte turer og de fleste barna klarer og gå en liten tur på 

egenhånd og det er kjekt å se. God mestringsfølelse og glede over 

dette. Vi har leitet etter stein når vi har vært på tur. Så nå har vi 

malt på de, sånn at det blir mange flotte steintroll. 

I samlinger har det blitt fortalt eventyret om ”de tre bukkene bruse” 

og barna synes det er spennende og få de dramatisert. Vi tramper og 

bruker høye stemmer. Barna sitter med store øyner og følger med. 

Kjempe gøy! 

Det har også vært brannvernuke. Vi har lest bok om Elfi fra 

Vi jobber videre denne måneden med temaet vårt. Vi fortsetter å fortelle 

og dramatisere ”De tre bukkene bruse” . Vi synger ”epler og pærer” til 

frukten og prøver å lære oss den med ”tegn til tale”.  

Vi skal fortsette med å ha formingsaktiviteter der vi tar utgangspunkt i 

naturmaterialer. Det blir også maling og trykking på troll t-skjortene. 

Vi fortsetter med språkgruppene og aktiviteter på fotballbanen. Der har 

vi både sangleker og motoriske utfordringer og by på for barna. Vi 

koser oss masse der 

Fokussanger nå i september, oktober og november vil være: ”Lille 

Petter edderkopp”, ”Jeg har fått et lite eple”, ”Bukkene Bruse”, ”De 

renslige troll” ”oppe på fjellet”, ”Trollemors vuggesang”, og ”epler og 

pærer” . Vi sper på med andre sanger også 

Prosjektet vi holder på med nå avslutter vi med en trollfest i midten av 

november. Barna skal selv få trykke og male på t-skjorter, som blir 

kostyme til trollfesten. Fint hvis alle kunne tatt med en slitt/gammel t-

skjorte (hvit/grå) etter mamma eller pappa i løpet av september. 

 

 



 

vennebyen. Alltid like kjekt å lese om koselige Elfi som slukker 

brann Vi har snakket om brannalarmen og hva vi skal gjøre når 

den lager høy lyd. Det har blitt gjennomført brannøvelse der vi har 

gått ned på fotballbanen og samlet oss. Fotballbanen er 

samlingsplassen, til hele barnehagen når alarmen går.  

I språksamlingene spiller vi lotto og øver på ulike begreper. De aller 

yngste synger sanger og får øve på språket på denne måte. Mange 

barn lærer sine første ord gjennom sang. Så synging er kjempe viktig 

og det blir lagt stor vekt på her på Huldrene. 

  

 

Praktiske opplysninger: 

Telefonnr. til Huldrene er: 91004703 

Husk foreldremøte torsdag. 2. Oktober kl. 18.00 

Høstfest oppi skogen i år. Så alle må huske å kle seg 

etter været Kanskje kommer de tre bukkene bruse 

på besøk;-) 

Resten av planleggingsdagene dette barnehageåret: 

7/11, 30/1, 20/3 og 15/5 

Mandag 13/10 blir det bading i terapibadet.  Anna Linnea, Henrik og 

Amir skal bade da 

 



 

  

 

 

 

     


