
Lilleskogens september 2022.



Tur til maisgården for haregruppa 

I slutten av august og starten av 
september var haregruppa på tur til 
maisgården hos bonden Thor☺ Vi 
reiste i 2 omganger med halv gruppe 
om gangen, og vi kjørte med 
minibussen for å komme oss frem. Vi 
gikk langt inni maisåkrene på jakt 
etter modne og store mais, som vi 
både fikk smake på og ta med tilbake 
til barnehagen. 

I barnehagen tilberedte vi 
maisen som haregruppen 
plukket på tur, på 2 forskjellige 
måter, og alle barna fikk en halv 
maiskolbe hver til fruktmåltidet. 
Første gangen kokte vi maisen, 
og andre gangen grillet vi den i 
grillhytta. Her fikk barna erfare 
ulike smaker på maisen ut ifra 
hvordan den ble tilberedt. 



Tilvenning og turer  
Tilvenningen har fortsatt ut i september, og i 
starten av september startet Herman hos oss 
på Lilleskogen☺ Vi gleder oss til å bli bedre 
kjent!

Vi har vært på tur til tarzanløypa, 
gapahuken, hagen til Marianne og 
skogene i nærområdet. I hagen til 
Marianne har vi plukket både epler, 
pærer og rips, som vi både smakte på 
og plukket med oss tilbake til 
barnehagen. Av pærene har vi laget 
pæremos med kanel som vi tenkte 
barna kunne få smake på grøten og 
brødskiva 

Pærene i treet var veldig høyt oppe, så 
Henrik måtte ty til en rake og hoppet 
opp og ned for å få pærene til å falle 
ned. Barna stod rundt og hjalp til med å 
se hvor de falt ned, og plukke de opp ☺

Nå som barnegruppen har blitt tryggere på 
den nye hverdagen, har vi kunne dratt på 
flere turer. På onsdager drar hele 
Storskogen og som regel haregruppa på tur 
og da får ekornbarna barnehagen helt for 
seg selv. For mange av de aller minste er 
nettopp dette mer en nok å bli kjent med 
nå i begynnelsen. Ved at de også får 
uteområdet helt for seg selv, opplever vi at 
de i større grad utforsker uteområdet på 
egenhånd. Det er ikke så mye annet som 
skjer rundt, og det er litt roligere ☺

Vi ønsker å bruke god tid på å gjøre 
ekornbarna trygge og kjent, og etter hvert 
vil det også bli mer og mer turer for alle 
mann! De av ekornbarna som ønsker å bli 
med på tur, får selvfølgelig også lov til å bli 
med. 



Maling 
I arbeid med fagområdet kunst, kultur og 

kreativitet, skal personalet stimulere 

barnas nysgjerrighet, utvide deres 

forståelse og bidra til undring, 

undersøkelser, utprøvinger og 

eksperimentering. 
Rammeplanen, 2017

Når vi maler i barnehagen får barna lov til å 
selv utforske og bli kjent med malingen på 
sine egne premisser. Barna smaker og tar på, 
og smører med malingen. De bruker 
hendende sine som pensler, og noen ganger 
seg selv som lerret. Pensler og ark er ikke 
alltid det som interesserer mest, spesielt også 
i de første møtene med maling. For mange av 
barna på lilleskogen er dette også kanskje det 
første møtet med maling noensinne. 



Brannvernuka 
I uke 38 var det brannvernuke! På lilleskogen har vi en Bjørnisbamse
som ble ekstra populær denne uka. Vi la frem brannhjelmer som 
barna fikk lov til å utforske og ta med inn i leken både ute og inne, og 
vi hørte masse på bjørnis-sangene. Ute fikk vi også lov til å låne 
tomme brannslukningsapparat fra storeskogen, som vi løp rundt og 
slukket «branner» med ☺ Nede på storeskogen var det også mange 
«flammer» i vinduene. Disse skapte mange undrende blikk og gode 
samtaler om hva man må gjøre om man ser en ekte brann. 

På lilleskogen legger vi frem impulser i forhold til brannvernuka, slik 
at barna kan bli kjent med og utforske ulike gjenstander og elementer 
som omhandler brannvern. Vi øver oss på ordene og hva de ulike 
gjenstandene og elementene heter, og vi ser på sammenhengene 
mellom dem i lek ☺



Studenter på avdelingen 
I september har vi også hatt studenter i 
praksis. Nadia og Tuva har vært hos oss 2 
ganger tidligere, men for barn og foreldre på 
ekorngruppa er dette det første møtet.
Nadia og Tuva var hos oss i 3 uker og hadde 
ledelses-praksisen sin i forbindelse med siste 
året av barnehagelærerutdanningen sin. 
Disse 3 ukene skulle de øve seg på å lede 
både barnegruppe og personal. 

Den siste uka hadde de også et 
temaarbeid med barna om høsten. 
Her hadde vi samlingsstunder med 
ulike høst-elementer og høstsanger. 
Vi så på blader ute og malte med 
høstfarger. 



Høsten er her! 
I løpet av september meldte også høsten sin 
ankomst. Mot slutten av september ble det kaldere 
og det kom mer regn. Dette har skapt mye god lek 
ute, men også litt utfordringer for noen av barna. 
Det blir mer og mer klær som må på, og det kan for 
noen oppleves som litt sårt og uvandt å få beveget 
seg ordentlig. På høsten går likevel alle barna alltid 
ut på formiddagen, også korter vi heller litt ned på 
utetiden hos de barna det er mest utfordrende for i 
begynnelsen ☺

Med regn kommer det også sølepytter og vann 
man kan leke med, og dette slår aldri feil! 
Sølepyttene har blitt brukt til å både hoppe i, fiske 
i, sitte i og samle vann fra (til og med blitt smakt 
litt på ☺). Marianne kom også ut med zalo en dag 
som ble helt oppi sølepyttene, og dette skapte 
masse skum og glede når man hoppet.

I sandkassa blir det også enklere å lage masse 
sandkaker og ulike former når sanda er våt, og 
barna har gravd og bygd masse i sandkassa 
sammen med andre barn, voksne og for seg selv. 



Blinkskudd fra hverdagen



Viktige datoer for oktober og praktisk informasjon ☺
Felles 
arrangementer 

• 24.10 – Høstfest/ 
FN dagen. Det blir 
fest i barnehagen 
hvor dere foreldre 
er invitert fra kl. 
15.30-16.30. Mer 
info kommer 

Bursdager:
• 15.10 – Herman 1 

år!


