
 

Tema: Den levende skogen                                           Oktober 2014 

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og 

samspillet i naturen. 
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Uke nr 40 

ORDENSBARN: 

Theo og Julius 
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Høyden 
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Turdag 

           
 

            3. 
Grupper (mat, språk, 

tema samling) 

 
Fredrik 4 år 

  

Uke nr 41 Høstferie 

ORDENSBARN: 
Eirik og Maren  

               6. 

Inne/ute lek 
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Grupper på tvers (2010) 

Språk grupper (2011)            

 

8. 

Mosekoret 
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Turdag 
             

             10. 
Grupper (mat, språk, 

Tur biblioteket 

 
Uke nr 42 

ORDENSBARN: 
Gjendine og Tuva 
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Inne/ute lek 
               14. 
Grupper på tvers (2010)      

Språk grupper (2011)      
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Høyden 
                16. 
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Grupper (mat, språk, 

tema samling  

 
Uke nr 43 

ORDENSBARN: 
Ingrid, Fredrik og Karoline 
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Inne/ute lek  

 

                21. 
Grupper på tvers (2010)      

Språk grupper (2011)  
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Mosekoret 
Høstfest kl. 15.16.30 
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Turdag 
              24. 
Grupper (mat, språk,  

Tur biblioteket 

 
Uke nr 44 

ORDENSBARN: 
Pål og S igrid 
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Inne/ute lek 
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Grupper på tvers (2010)       

Språk grupper (2011)  

29. 

Høyden 
30. 

Turdag 
31. 



 

                                                           MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA 

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

I September har vi hatt masse fint vær og for det meste har vi vært 

ute og kost oss. Vi har vært på en del turer i skogen, vært i nærmiljøet 

og ved sjøen i Skiftesvik og opplevd fjæren og kano turer. Vi har også 

vært hjemme hos Tuva og kost oss masse der. En tur på 

Brenneklubben ble det også for de fleste av barna. Vi har også vært en 

del på Høyden der vi holder på med prosjekt hyttebygging. Vi ønsker 

å få til at barna skal trives i skogen og da mener vi at dette kan være 

med på det. På kalde og regnfulle dager hadde det vært fint med en 

plass der vi kunne sitte å spise med vegger og tak rundt oss, samtidig 

som vi kan se ekornet klatre rett utenfor døren 

Vi har også hatt noen samlinger om brannvern den uken det var. 

Språk er også noe vi har jobbet med og som vi kommer til å ha fokus 

på fremover. 

Litt matlaging har det også vært. Vi prøver oss frem og tar barna 

med når det er muligheter for det.  

Mosekoret har vi jobbet litt med men håper at det vil ta seg opp etter 

hvert. Grunnet mye fint vær har vi heller valgt å være mer ute. Inne 

tid vil det sikkert bli mer av når høsten setter inn.  

En ting som vi ikke har fått gjort er turer på biblioteket, men det har 

rett og slett ikke vært rom for det. Det for jeg ta på min kappe Men 

vi prøver på nytt neste mnd.  

Natur: 

I Oktober vil vi ha fokus på natur, vi ønsker å gi barna gode opplevelser i 

naturen, og oppleve glede ved å ferdes ute. Vi ønsker også å lære barna at vi 

må ta vare på naturen, og da spesielt i nærmiljøet siden det er der vi befinner 

oss mest. ( Lære å ta hensyn og vise respekt for dyr og planter). Vi ønsker å 

få barna til å undre seg, stille spørsmål og vi ønsker gode samtaler der barna 

sine tanker er i fokus.  

Vi skal fortsette de neste mnd med å utvikle høyden til en plass der alle vil 

trives. Et sted der barna har lyst å gå til. Siden Høyden ligger i nærheten til 

bhg er dette en fin plass å vise barna forandringene gjennom året. Her kan vi 

komme og gå når vi ønsker det.  

Språk:  

Vi ønsker også å ha fokus på språk den neste mnd. Språk er noe som kommer 

til å være i fokus hele året. Måten vi skal jobbe med språk på er gjennom 

tilrettelagte aktiviteter der vi voksne styrer som f.eks samlingsstunder, 

smågrupper. Det er også viktig å ha fokus på språket i de naturlige 

situasjonene i løpet av dagen som f.eks i leken, under måltidet og turer i 

skogen.  

Motorikk.: 

Gi mosebarna erfaring med varierte og allsidige bevegelser, som vil gi god 

motorisk utvikling. Gjennom å bruke skogen, barnehagens uteområde osv. er 



 

Utsikt fra Høyden ned mot bhg.  

 

 

det et ønske at alle barna skal utvikle seg positivt. Vi ser at samfunnet blir 

mer og mer sitte stillende og det vil vi prøve å være en motvekt til så lenge 

barna deres går på Mosebarna eller i skogen bhg generelt.  

 

Fellesskap: 

Alle med ingen utenfor er noe vi skal strebe mot hele året. Gjengen på 13 

virker som en fin gruppe som bryr seg om hverandre. Det er noe vi vil jobbe 

videre med. Det er viktig for oss at vi prøver å møte hverandre med respekt 

og at vi prøver å inkludere hverandre i hverdagen i bhg. Vi voksne skal være 

der for barna og vi skal gi de verktøy slik at de kan løse opp i problemer som 

måtte finne sted. Det er ikke et mål at alle til en hver tid skal leke sammen, 

men et mål at vi er snill og god med hverandre og viser respekt for de 

ulikhetene som finnes blant oss.  

 



 

 

 

Høyden 

 

 

 

 

Hjemmebesøk hos Tuva 

 



 

Greit å vite!!! 

 Fra oktober vil mat prisen stige litt. Da vil vi kunne gi ekstra 

mat til barna under frukten.   

 Fint hvis dere merker tingene til barna. Ser foreløpig ut som 

det er veldig bra  

 Fint hvis barna har litt skiftetøy og supert hvis dere sjekker 

strikken på regntøyet innimellom.  

 Høstfest: 22. Oktober 15-16.30. (Mer info kommer senere).  

 Er det noe dere lurer på så er det bare å ta kontakt. Viktig info 

vil dere finne på hjemmesiden til barnehagen som f.eks mnd 

plan.  

 Tlf Mosebarna 94 03 26 79  

 Mosebarna mail: thomas@skogenbarnehage.no       

  Nå er mailen oppe og går. Bare å sende en mail hvis dere lurer 

på noe så svarer jeg så fort som mulig. 
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Her e vi på Høyden og det e her prosjekt lekehytte skal bli til.  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


