PLANER FOR OKTOBER
2020
Fødselsdager: Ingen fødselsdager i oktober.
Fulltallig barnegruppe: 1. oktober er Isra tilbake i barnehagen igjen, og vi er
fulltallig.

Tema/Aktiviteter/Turer:











Høsten, og endringer i naturen. Hva skjer med trær og blomster?
Insekter? Fugler og dyr? Vi plukker høstblader som benyttes i
formingsaktiviteter.
Barn hjelper barn. Barn i andre land. Hvordan kan vi hjelpe barn som ikke
har det så godt som oss? Vi arbeider med et tema gjennom SOSbarnebyer, og har et eget fadderbarn, Grace Pauline, som vi blir kjent
med, hjelper og følger opp. Enkel “Solsikkeaksjon” i år, utendørs med salg
av produkter ungene har laget. Ingen servering av mat eller drikke.
Venner og vennskap. Vi opplever mye godt vennskap, og vi fortsetter vårt
fokus på dette. Alle skal ha minst en nær venn i barnehagen, og alle skal
føle seg velkommen, ønsket og betydningsfull. Her kommer også arbeid
mot mobbing, krenkende adferd og utestengning inn.
Vi jobber også med følelser. Hva er følelser? Hvordan kjennes det når du
er glad, sint, trist, redd, misunnelig, har dårlig samvittighet, er flau,
ensom og stolt? Også fokus på hvordan vi som voksne møter barns
følelser, anerkjenner, støtter og hjelper de med å mestre følelsene sine.
Her vil vi benytte både bøker, bildekort og spill, selvfølgelig tilpasset
barns alder og modenhet. Både venner og vennskap, følelser og arbeid mot
mobbing og krenkende adferd står sentralt i Rammeplanen. Som et
samlebegrep på det hele står barns livsmestring.
Turdag hver torsdag. Fra og med oktober gjeninnfører vi havregrøt til
frokost på turdager. Ungene har spurt etter det.
Varm lunsj hver tirsdag. Vi ønsker oss fortsatt nye oppskrifter, og
oppfordrer dere foreldre/foresatte til å dele oppskrifter med oss, på
matretter fra stedet/landet du/dere kommer fra. 

Bjørnis:

Først ute til å ha med Bjørnis hjem, var Sara. Hvem neste blir, vet vi ikke før
mandag 12. oktober, da trekker vi neste lapp fra boksen vår. Bjørnis er på
hjemmebesøk fra mandag til torsdag, så 10 dagers karantene før han blir med
neste hjem.
Foreldresamtaler: uke 41 og 42. De aller fleste har nå skrevet seg på lista.
Mangler kun noen få.
Foreldremøte venter vi fortsatt litt til med. Har kun mottatt en tilbakemelding.
Planleggingsdager i oktober: torsdag 8. og fredag 9. oktober.



Endringer i smitteveilederen:
Mandag denne uken kom det nye endringer i smittevernveilederen, som nå er ute
i sin fjerde versjon. Der er det blant annet gjort endringer i noen vesentlige
punkter knyttet til mat. I den nye utgaven, heter det på gult nivå at:
Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at
covid-19 smitter gjennom mat.
Punktet om at mat bør serveres porsjonsvis er tatt bort.




- Det betyr at man kan gå tilbake til buffetservering så lenge
smitteverntiltak overholdes, og man følger vanlige retningslinjer for
matservering gitt av Mattilsynet.
- Nøkkelpunktet er at det ikke er holdepunkt for at koronaviruset smitter
gjennom maten, men ved kontakt mellom folk. Derfor er det innført
kontaktreduserende tiltak, som omfatter både barn og voksne, og som også
gjelder ved måltider. I barnehagene, hvor det er vanskelig å kontrollere
avstand mellom barna, er inndeling i kohorter derfor helt sentral.
De andre punktene knyttet til mat ved gult nivå står som tidligere i
smittevernveilederen:
Barna skal ikke dele mat og drikke.
Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom bør kohortene spise til
forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.
Betaling for oktober:
Vi fortsette med matpakker til frokost også i oktober, med unntak av torsdager,
da koker vi havregrøt. Derfor fortsatt 100,-kr i reduksjon på matpengene, og
samme beløp som august og september (3500,-kr for et barn og 6060,-kr for
to). Til lunsj får ungene igjen smøre maten sin selv. Dette er noe ungene har sett
fram til!  De aller yngste smører vi så klart for. Deltagelse i matlagingen på

tirsdager må vi nok vente med, reglene er fortsatt at barn ikke skal dele mat.
Men at de igjen skal få smøre egen mat, kjennes veldig bra! 
Sekk til turdager:
Vårt ønske er at sekken skal være ferdig pakket, og inneholde det barnet
trenger til turen, og ikke noe annet. Vi sjekker ikke sekkene, men har tiltro til at
dere fikser dette. Barnet trenger heller ikke sekk de andre dagene, da kan dere
gjerne benytte det grønne nettet. En sekk har mange snorer og reimer, som
ungene kan sette/henge seg fast i, så dette handler også om sikkerhet, HMSkrav vi er pålagt å følge. Det samme gjelder det grønne nettet, som ikke skal
henge nede mens ungene er inne. Det skal ligge på toppen av hylla. Men dette er
det jo vi som pakker ut, og har ansvar for.  Så er det faktisk fortsatt veps i
skogen, svært nærgående også ... på brødskiva ... i matboksen ... ja faktisk over
alt. Så ha det i tankene når matpakken lages. Om ikke lenge er vepsesesongen
over for denne gang.

Om Solsikkeaksjonen:
Alle barn har rett til å blomstre. Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas
kjærlighet for å gro og blomstre – trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner
og bli ressurssterke voksne. Barnehager som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til
at barn over hele verden får blomstringsmuligheter.
Ingen barn skal vokse opp alene. Alle barn har rett til god omsorg og å vokse opp i en stabil
familie. SOS-barnebyers Solsikkeaksjon er en solidaritetsaksjon hvor barnehager i Norge
bidrar til at de mest utsatte barna i verden får et trygt hjem.
Inntektene fra vår Solsikkeaksjon går til vårt fadderbarn Grace Pauline.
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