Månedsbrev for
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Oktober 2019
Vi er nå kommet til oktober og tiden har bare flydd avgårde. Charlotte og Olav har nå
kommet godt inn i Harelabbgjengen, trives og er ganske så trygge på barn og voksne.
Barna har allerede lært deres navn. Edvard starter på avdelingen i slutten av september og
Oliwier begynner i begynnelsen av oktober. Da er vi endelig full barnegruppe, 14 barn til
sammen! Vi kommer derfor til å fortsette med vårt fokus på å skape gode rammer og
rutiner for de nye barna. Dette er med på å skape trygghet, hvor tid, tilstedeværelse og
tilgjengelighet spiller en stor rolle.

VIKTIGE DATOER I OKTOBER:
Vi er nå godt i gang med
husmannspedagogikken og blitt mer og

07. oktober – Oliwier begynner hos oss
09. oktober – Lia har bursdag!

mer bevisst på våre roller og hva barna

10. oktober – Psykisk helse-dagen

kan bidra med. Husmannspedagogikken

24. oktober – FN-dagen

kan benyttes både i barnehagen og i

25. oktober – Planleggingsdag

hjemmet. Det handler i stor grad om å
inkludere barna i daglige gjøremål. Dere
kommer til å bli overrasket over hvor engasjerte og flinke barna er til dette. De ønsker så
gjerne å hjelpe til! Gjennom deltagelse, utforskning og erfaring vil barna kjenne på
mestringsfølelsen, få kunnskap og forbedre sine egne ferdigheter knyttet til de ulike
hverdagssituasjonene. Det ligger så mye mer læring i nettopp dette. Det handler bare om å
gi barna tid og rom til å prøve, og at de voksen er tilstede og tilgjengelige for barna. I
barnehagen har vi inkludert barna i vårt praktiske arbeid som f. eks. søppeltømming, vask
av bord og stoler, utdeling av flasker og matbokser, tilberedning av mat, henting og
stabling av ved.

I september har vi hatt fokus på høstsuppen. Her har vi gjennomført mange aktiviteter
som kan knyttes opp til dette temaet. Vi har også hatt samlinger om grønnsaker og hørt et
nytt eventyr «Grønnsakene som skulle oppi høstsuppen». Dette eventyret ligner veldig på
«De tre bukkene Bruse» bortsett fra at grønnsakene går over en fjøl og oppi høstsuppen.
Den slutter med at trollet storkoser seg med suppen. Det som er fint med slike samlinger
er at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av
kommunikasjonsformer. De blir også kjent med ulike eventyr og fortellinger. I tillegg er
samlingsstunden en fin arena for avdelingens fellesskap og barna får følelse av tilhørighet.
I løpet av perioden har barna deltatt mye i matlaging. De har vist et stort engasjement og
ferdigheter innenfor dette området. Vi har blant annet bakt rundstykker som tilbehør til
høstsuppen og flere varmmatsretter i barnehagen. Her kreves det mye presisjon!
Da det nærmet seg Høstsuppe-arrangementet, gjorde vi flere forberedelser. Vi lagde
invitasjoner i form av epletrykk. Dette var det flere av barna som syntes var litt rart, men
de forstod raskt hvordan dette fungerte. Å spise eplet var det flere som prøvde seg på, noe
vi forstår godt for er det ikke det vil pleier å gjøre? Vi har også samlet blader og lagd fin
høstkunst til å pynte Furutoppen med til dette arrangementet. Barna limte og satte på
blader på en papptallerken som var klipt ut. Resultatet ble kjempefine høstkranser!
Dagen før høstsuppen var det full tilberedning av grønnsaker: gulrot, purre, kålrot,
sellerirot, purre, kål, poteter og pølser. Alle barna bidro på hver sin måte til høstsuppen og
det endte med et kjempekoselig arrangement, med kjempegod suppe og rundstykker! Det
var så hyggelig at det var så mange av foreldrene som hadde muligheten til å komme og
dele denne dagen med oss!

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas
bevegelsesglede og motorisk utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi
barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

(Rammeplanen 2017)

I oktober tenker vi å fortsette med vårt fokus på tilvenning. Det er viktig at alle barna føler
seg trygge og at de finner sin plass på Harelabben som nevnt i innledningen. Alle barn er
forskjellige, og vi må ta hensyn til hvor de er i tilvenningen uansett hvor lang tid dette
måtte ta.
Videre skal vi fortsette med høsten som årstid. Hva skjer med skogen vår om høsten?
Blader som skifter farger og faller ned fra trærne, temperaturforskjeller, rim og is, ved og
påkledning (hva skal vi kle på oss?) og hva skjer med fuglene våre? Er det noen som drar til
varmere strøk? Og hva med de som blir igjen, finner de noe mat?
En stor del av hverdagen vår nå om høsten og vinteren handler jo mye om ved. Den spiller
en stor rolle når det kommer til å holde varmen og lage mat når vi er ute på basene våre i
skogen. Vi skal stable ved fra paller på Furutoppen, frakte ved fra vedboden til bålet,
observere hvordan veden blir kløyvd, fyre og lage mat på bålet. Her ligger det mye læring
og er en stor del av vår husmannspedagogikk!
Båtturene med Gjedda går nå mot slutten, men vi har hatt mange fine turer med denne.
På grunn av bemanning har vi ikke hatt så mange muligheter til å benytte denne i
september. Det skal bli stas å ta den ut igjen til våren!

«HVERDAGSMAGI»:
Lia løper rundt på gresset i barnehagen. Plutselig faller hun og får vond i
armen. Josefine kommer bort og forsøker å hjelpe Lia opp fra bakken. Dette
var nok litt utfordrende, men gjennom godt samarbeid klarer de til slutt å
komme seg på beina. Lia holder seg for armen og sier «Lia au, au» og peker
på hånden. Josefine bøyer seg ned ser på hånden, blåser og kysser på
hånden. Hun spør deretter «Går bra?». Lia nikker og smiler til Josefine.

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god oktober måned!
Hilsen Katherine, Heideh, Koko og Hege ☺

