
 

Oktober for Maurtuen  

Tema : Meg selv på naturlekeplassen  
Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

40 
Denne uken har vi Sebastian 
i arbeidsuke hos oss  
 

  

 
 1. 

Grupper på tvers  
2. 
Musikksamling  
Tur til skogen ned mot 
Skiftesvik  

41 
Skolens høstferieuke, 
småbarnsavdelingene 
samarbeider  Noen barn 
og voksne fri.  

5. 
Aktiviteter på banen 
 

6. 
Noen barn med og lager 
varm lunsj 
 
 

7. 
Grupper  
 
 

8.   
Grupper  

9. 
Musikksamling  
 

42 
Bading i terapibadet for 
Madelen og William  
 

12. 
Noen barn med og lager 
varm lunsj  

13. 
Språkgrupper  
Bading kl 13-14 
Madelen og William, 
husk bil stol, badebleie, 
håndkle og armringer  

14. 
Grupper på tvers  

15. 
Grupper på tvers 

16. 
Musikksamling  
Tur til fortellerstubben  

43 Høstfest – mer info 
kommer  

19. 
Språkgrupper  
 

20. 
Noen barn med og lager 
varm lunsj 

21. 
Grupper på tvers  
Høstfest –kommer info 

22. 
Språkgrupper  
Grupper på tvers  

23. 
Musikksamling  

44 
Bading i terapibadet for 
Åsne og William  
 

26. 
Sykling på parkeringen 

27. 
Språkgrupper  
Bading 13-14 for Linea 
og Åsne, husk bil stol, 
badebleie, håndkle og 
armringer.  

28. 
Grupper på tvers  
 

29. 
Grupper på tvers  

30. 
Musikksamling  
Fellessamling på 
fellesrommet   
 
 



Hva vi har gjort i mnd som er gått ?  

I September har vi jobbet videre med temaet vårt og blitt bedre kjent med hverandre. Mange har fått på plass husene sine 
med familien sin på, dette er veldig populært og barna er opptatt av bildene. Vi har vært mye ute i det flotte høstværet vi 

har hatt, og gymlekene på banen har vært mye i bruk. De nye barna ser ut til å ha funnet seg godt til rette på avdelingen 
og det er veldig braav og til er vi på besøk på de andre småbarnsavdelingene på morningen eller ettermiddagen og 
dette synes barna er kjekt, gøy med andre leker 

Vi har jobbet mye med eventyret om ”Bukkene Bruse” – kjekt og vi ser at dette av og til gjenspeiler barnas lek. 
Språkgrupper er kjekt synes barna, noen har lyst å ta heisen opp mens noen foretrekker trappen ;-) Gode tilbakemeldinger  

fra Elisabeth får vi om ”gullene” våre på gruppen, de er konsentrerte og aktive 

Grupper på tvers har vi onsdager og torsdager, ene dagen er vi Inne/eller ute i barnehagen og gjør formingsaktiviteter, 
andre dagen går vi tur i nærmiljøet. Vi har en aktivitet eller samling på turen. Akkurat nå har vi øvd på å leie når vi går langs 
veien(fortauet) og bli mer trygg på å ferdes i ulendt terreng. Når de ”store” er på gruppe har de minste ”gruppe” de også, 
de får mer fred og ro til å gjøre ting i sitt eget tempo og vi ser at dette er godt for de også 

Vi har samling med ekornet Truls hver dag og der snakker vi om hvilken dag det er i dag, været og hvilke klær Truls og vi 
må kle på oss, og barna får velge hver sin sang vi synger sammen. Vi har også musikksamlinger og samlinger med 
koffertene våre med eventyr/tema iSå bruker vi dagtavle for å få en bedre oversikt/forutsigbarhet over dagen.  

Ellers har vi daglige diskusjoner rundt måltidene om ”MIN mamma og MIN pappadette blir de aldri leiTakk for 
flott oppmøte på foreldremøte



 



Hva skal vi gjøre i mnd som kommer?  

Vi fortsetter på temaet vårt og skal forberede oss til høstfesten den 21 Oktober. Vi håper på at finværet fortsetter og at vi 

får noen flotte turer i nydelige høstfarger. Naturen er i stor forandring nå, vi skal studere og undre oss over dette og 
”jakte” på fine høstblader og andre naturmaterialer.  

Praktiske opplysninger  

I skolens høstferie har Linda og Marianne fri, Torill er på jobb og skal ha 7 vakt hver dag. Silje som til vanlig jobber på 
Mosebarna skal også være hos oss 

Flott om dere tar med alt yttertøy hjem om fredagene sånn at garderobene kan bli vasket ordentlig 

Vi har fått tilbakemeldinger om at ikke alle finner facebookgruppen vår som heter Maurtuen 2015/2016 men det som er 
rart er at noen gjør det....hmen nødløsning er at dere blir ”venn” med Linda ped.leder(og heller sletter henne etterpå 

ev) så kan hun legge dere til. Kan være lurt å ta med noen tynne votter og litt varme klær no... Er det noe dere lurer på så 
nøl ikke med å ta kontakt 

Ønsker dere en fin høstmåned – hilsen Marianne, Torill og Linda  

  


