
L I L L E S K O G E N S O K T O B E R
H V E M G J Ø R V I  D E T  F O R ?

Vi har hatt mange fine lekgrupper og

formingsaktiviteter. Barna har fått tilrettelagt

lekmiljøer for å styrke forskjellige typer lek, samt fått

erfaringer med mye forskjellig formingsmateriale. Vi 

har hatt fine og engasjerende prosjektarbeid, hvor

barna har vært med på utviklingen. Samtidig har vi følt

litt på at disse aktivitetene har blitt en rutine som skal

gjøres, fremfor noe som oppstår ut ifra hvor barna er 

akkurat her og nå i øyeblikkene. 

Vi ønsker å styrke arbeidet med barns medvirkning og

ha hovedfokuset på de prosessene som oppstår hos 

barna her og nå. Hver dag er forskjellig i en barnehage, 

og det er ikke alltid en selvfølge at noe man har

planlagt på forhånd er like aktuelt senere! 😊

Fremover vil vi derfor prøve å starte en prosess med en

annerledes måte å jobbe på. Poenget er å følge barna

og ikke noe vi voksne har bestemt på forhånd. Vi 

kommer heller ikke til å sende ut en månedsplan i

forkant lenger, men dere vil heller få en slags 

“månedspost” i slutten av hver måned, med bilder og

informasjon over hva som har skjedd, hva vi har gjort

og hvorfor! Slik som denne ☺ Vi vil bruke

periodeplanen vi utarbeidet i august som en føring på

overordnede temaer vi holder oss under. 
PS: Matbokser er fortsatt på onsdager ☺

I oktober har vi voksne reflektert over vår egen praksis. 

Hvordan organiserer vi hverdagen? Hvem gjør vi det for? 

Vi har lenge jobbet med å utarbeide månedsplaner som vi 

har sendt ut til dere foreldre i forkant av måneden. Her har 

vi planlagt aktiviteter som barna skal delta på. Aktivitetene 

har blitt valgt ut ifra hva man opplever barna har vært 

opptatt av samt temaer vi voksne har tenkt passer for denne 

måneden. Månedsplanene ble utarbeidet ut ifra en 

periodeplan som vi pedagoger skriver i starten av 

barnehageåret. Hvordan påvirker dette hverdagen til barna? 

I starten av september var vi voksne ivrige med alle planene 

vi hadde lagt, men vi opplevde at månedsplanen ikke 

samsvarte med hvordan hverdagen var.  Til tider har vi vært 

preget av tilvenning og det er mange inntrykk for både nye 

og gamle barn. Da trenger man ofte et fang for å fordøye det 

som skjer eller en veileder når uenigheter oppstår. Det er 

viktig at vi voksne tar oss tid til å være en ladestasjon eller 

veileder, i stedet for å stresse med å sette i gang noe vi 

voksne har satt på en plan. Vi har opplevd at det å ha disse 

fastbestemte planene har låst oss litt i hvordan vi har jobbet 

pedagogisk på avdelingen. Det er ikke alltid heller at barna 

har hatt lyst til å gjøre det vi har planlagt. 



STUDENTER PÅ AVDELINGEN

Fra 11. oktober til 29. 

oktober hadde vi besøk 

av to 

andreklassestudenter 

fra universitetet: Nadia 

og Tuva. De har hatt 

praksis hos oss og har 

gjennomført flere 

spennende opplegg 

sammen med barna. De 

har jobbet med en 

oppgave som handlet 

om å introdusere barna 

for en bok de hadde tatt 

med. Her har de hatt 

høytlesning for barna 

og satt ut forskjellige 

lekinvitasjoner knyttet 

til bøkene de har hatt 

med. 

Tuva leste boka «Anders kler på seg», og 

hadde med forskjellige type klær som barna 

fikk utforske. Dette skapte mye god lek og 

morsom utforsking. 

Nadia hadde med boka «Minsten og den fine 

kroppen», og hadde blant annet forskjellige 

formingsaktiviteter og sanseopplevelser 

sammen med barna. 



LEKEMILJØET PÅ AVDELINGEN

Vi har også gjort noen endringer inne 

på avdelingen for å skape gode 

lekestasjoner og et godt lekemiljø for 

barna. Kuben har vi montert på 

vegger og lagt inn puter. Vi har latt 

taket og to av sidene være åpne slik 

at det gir forskjellige muligheter for å 

skape rom inni kuben. Baksiden har 

vi malt med magnetmaling og tavle-

maling slik at barna kan feste på 

bokstav-magneter og tegne med kritt.

Vi har også fått oss en liten bokhylle 

hvor vi har lagt frem forskjellige 

bildebøker barna kan se i selv, og lese 

med oss voksne. Her har vi sett at 

barna ofte har satt seg inn i kuben for 

å se i bøkene. Dette har skapt gode 

samspill også mellom barn og voksne 

hvor vi har lest og sett i bøker 

sammen. 

Vi har skaffet oss nye lekekasser som 

vi har limt bilder av lekene som skal 

være oppi på. Dette er for at barna 

skal få en visualisering av hva som 

tilhører hvor. 

For å kunne gi barna mulighetene 

til å uttrykke hva de ønsker å 

gjøre av de tingene vi har 

tilgjengelig i barnehagen, har vi 

også laget en stasjon for 

forskjellige typer formingsutstyr. 

Her har vi plastelina, perler, 

maling, tegning, ark, fjær og mye 

forskjellige tilgjengelig i barnas 

rekkevidde. Dette er for at de skal 

kunne se hva vi har. Har vi 

malingsutstyr gjemt høyt oppe 

slik at barna ikke ser, er det 

vanskelig å uttrykke at dette er 

noe man ønsker når man for 

eksempel ikke har et verbalt 

språk. Her jobber vi med å være 

pålogget voksne hele tiden og 

anerkjenne det barna uttrykker 

kroppslig. Tar et barn frem 

boksen med perler og begynner å 

riste på den, veileder vi de til 

bordet og støtter de inn i 

aktiviteten. 



TURER I NÆRMILJØET 

Vi har hatt mange fine turer denne 

måneden. Harebarna har vært på tur 

til tarzanløypa, mens ekornbarna 

har kost seg ute i barnehagen med å 

utforske her. 

Vi har spist matpakkene våres i 

grillhytta, og besøkt maurtua som er 

ved veien til barnehagen. Var det 

noe liv her nå? 

Vi har også brukt naturlekeplassen 

som er laget i tarzanløypa. God 

grovmotorisk utvikling og fine 

samspill ute i skogen ☺

I november skal vi utforske høsten 

gjennom ulike aktiviteter. ☺



V I K T I G E  D AT O E R  F O R  
N E S T E  M Å N E D  
( N O V E M B E R )

10.11.20 – Emilie sin bursdag! 

Praktisk info
Husk å ta med vått tøy hjem 
For at barna skal få en fin opplevelse 
av å være ute er det veldig viktig at 
de har riktig tøy til årstiden og tøy 
som 
passer dem. Er det for stort eller for 
smått er det vanskelig å bevege seg. 
Det blir mye tøy på plassene framover 
og det blir veldig viktig at dere holder 
orden. 

Vi ønsker veldig sterkt at dere tar 
dere 3 minutter ved henting til å 

rydde hver dag
Vi er avhengig av at det er enkelt å 
finne fram i hylla når vi skal kle på 
barna.

Votter, luer osv i den øverste hylla
fleec tøy/ulltøy i den nederste hylla.

Ta med ting som ikke har noe i hylla å 
gjøre med hjem. Votter som er vasket 
skal være klare til bruk, ikke vrengt. 

I skifteskuffen:

- 3 par sokker

- 3 par bukser

- 3 par overdeler

(ikke legg dette i 
garderobehyllene men inn i
skifteskuffen på 
stellerommet)

Sender vi hjem klær som vi har 

skiftet, er det ønskelig at dere da 

sender tilbake samme type plagg 

som vi sender hjem, dagen etter. 

Dette trenger ikke være samme f.eks. 

buksa vi sendte hjem, men da bare en 

ny ren bukse. Får dere med f.eks. ett 

par skitne sokker hjem og en våt 

bukse, ta med ett par nye rene sokker 

og ett par med bukser dagen etter 😊

Dette er for å gjøre det enklere for 

dere å vite hva dere trenger å huske 

på å ta med, og for at det ikke skal 

mangle noe/hope seg opp veldig mye.

I garderoben

- 1 lue

- 2 par regnvotter

- 2 par tynne votter/vanter

- 2 regnbukser

- 1 regnjakke

- 1 dress

- Gummistøvler

- Cherrox

- Ett fleecesett/ett lag å ha under en dress

- 1 hals

- Solkrem

- Innesko (disse skal tas på av forelder om 

morgningen når dere leverer)

(Samme her som ved skifteskuffen. Får dere 

med ett par regnvotter hjem, og en lue. Ta med 

dette tilbake igjen dagen etter)

Har dere spørsmål eller lurer på noe, spør!😊

Hilsen 
Louisa, Johanna, Henrik, Monika og Marian 


