Fødselsdager:
➢ Jens 3 år onsdag 23. september! ☺☺☺
Tema/Aktiviteter/turer:
Dette blir på mange måter en annerledes høst, både med tanke på aktiviteter,
turer og matlaging. Også kontakten med dere foreldre påvirkes. Smittevern må
hele tiden stå i fokus, og ting kan endres fort. Vi er i gult nivå, og planlegger ut i
fra dette. Samtidig må vi være forberedt, og ha planer for rødt nivå. På gult nivå
fungerer vi som en gruppe, mens på rødt nivå må vi være to adskilte grupper. Vi
organiserer inntil videre ungene i to grupper store deler av dagen. Ute er vi
samlet som en gruppe. Dette er noe vi vurderer fortløpende, ved personalmøter
som vi holder annenhver uke. Aktiviteter må foregå i barnehagen, utflukter som
krever buss må utgå. Tilbud om svømming, som vi tidligere har deltatt på,
foreligger, men pga av buss til og fra, velger vi å avstå. Håper situasjonen vil
endre seg, slik at vi kan delta i vårsemesteret. Også leie av gymsal i
Heimdalshallen venter vi med. Men vi starter opp med en turdag i uka, og da går
turen til vårt flotte turområde på Løvåsen. ☺ Det er fortsatt ikke tillatt å
servere koldtbord i barnehagen, og ungene får av samme grunn ikke lov til å
smøre sin egen mat. Mat må tilberedes og serveres av en voksen. Dette betyr at
vi fortsetter med matpakker til frokost, og mat tilberedt og servert i porsjoner
av en voksen. De fleste dagen betyr dette brødmat, mens vi på tirsdager lager
varmmat. Dette er det som ungene tidligere var med på, gjennom
”kokkegrupper”, en svært populær aktivitet. Vårt store ønske er å komme
tilbake dit. Levering ønsker vi fortsatt skal være ute ved grinda, mens vi har
åpnet opp for at dere kan gå inn ved henting. Pass på at dere ikke er for mange
der samtidig, og vask hendene. Se forøvrig eget skriv om ”syke barn og
barnehage”. Høstens foreldremøte avventer vi også med, så får vi se om og evt
på hvilken måte vi får gjennomført. Foreldresamtaler vil bli gjennomført i løpet
av oktober.
✓ Et av våre satsningsområder vil også i år være barns livsmestring og
helse, et viktig område i rammeplanen. Sentralt står trivsel, omsorg,
vennskap, lek, glede, humor, fysisk og psykisk helse, aktivitet og hvile,
sosial kompetanse og emosjoner. Vi jobber for å forebygge, hindre og
stoppe mobbing og utestengelse. Alle skal ha venner, føle seg inkludert og
godt likt av både barn og voksne. Fokus på å være gode mot hverandre,
hjelpsomme og gi omsorg. Vi knytter også dette til hvordan vi omgås dyr,
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helt ned til insekter, mark, snegler og edderkopper. Vi benytter ulike
typer pedagogisk materiale, spill og bildekort. Tilpasset barnas alder og
utvikling.
Høst, og naturen endrer seg. Bær, frukt, korn og grønnsaker som tema.
Knytte til matlaging. Vi høster gulrot, potet og tomat fra egen
grønnsakhage. Vi komposterer matavfall, og ungene er aktivt med.
Turdag i september blir torsdager. Turene vil gå til Løvåsen. Matpakke og
drikke til alle turer. Obs! Obs!: ikke søt-pålegg på maten på turer, p.g.a.
faren for veps. Unngå også søt drikke på flaska av samme grunn, og
yoghurt. Faktisk også frukt, mens grønnsaker går bra. Vepsen tiltrekkes
så snart vi setter oss ved fruktmåltidet ute. Da har vi ungene samlet
rundt bord, lettere for oss å følge med, og jage bort vepsen, enn ute i
skogen der ungene gjerne sitter litt mere spredd på bakken. Vi ønsker jo
heller ikke å lære ungene å bli redd for veps, ser det derfor som viktig
ikke å ha matvarer som trekker vepsen til oss. Sitteunderlag er kjekt å ha
i sekken.
Vi starter opp igjen med varmmat på tirsdager. Vi kommer til å starte
med, for ungene kjente retter, men ønsker etterhvert å utvide
repertoaret. Kom gjerne med innspill til sunne og gode retter vi kan lage.
Oversikt over retter for september kommer mandag 7.
”Ruskenaksjon”. Vårens aksjon ble jo avlyst, Grønn barneby arrangerer
derfor aksjon nå i september. Vi deltar gjennom å plukke søppel på vei til
og ved turområdet vårt på Løvåsen. Alle bruker hansker ved plukking av
søppel. De helt yngste ungene deltar ikke, men er med som tilskuere godt
plassert i vogn.
Brannvernuke/sikkerhetsuke. Uke 38 er det Nasjonal Brannvernuke, og vi
deltar. Har brannvern og sikkerhet som tema hele uke, og gjennomfører
også en varslet brannøvelse. Vi benytter materiell fra Norsk
brannvernforening, og har vår egen brannbamse Bjørnis. Også dukkene
Eldar og Vanja hjelper oss i temaet. Bjørnis får etter tur bli med ungene
hjem. Bjørnis har sin egen sekk, som inneholder en perm der hvert
barn/familie kan skrive om brannverntiltak dere har hjemme. Mellom
hvert besøk må Bjørnis i 10 dagers karantene. Da er vi ganske sikre på at
dette er trygt i henhold til smittevern. Men har full forståelse for om
noen ikke ønsker å ta med hjem. Si i fra, så løser vi det på annen måte.
Bjørnis besøker hver familie fra mandag til torsdag, så sitter han i
karantene fram til mandag 10 dager senere. Åpen brannstasjon, som
vanligvis holdes lørdag i slutten av brannvernuka, får også en ny vri i år:

”Lørdag 19. september kl. 11.00 sender Bjørnis live fra brannstasjoner rundt om i
hele landet!
Se det her på Facebook eller på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fiCvXGAESQ&feature=youtu.be”

Foreldremøte: Fortsatt usikkert når dette kan avholdes.
Foreldresamtaler: oktober
Planleggingsdager i oktober: torsdag 8. og fredag 9. oktober. Litt fram i tid,
men greit å merke seg.
Høstferie? Skolen har i tillegg til de to dagene barnehagen har stengt , høstferie
hele uke 41. Gi oss beskjed dersom noen av ”våre barn” skal ha fri denne uka.
Også evt ferie andre uker så klart. ☺
Foreldrebetaling september:
Med matpakke til frokost, blir betaling den samme som for august:
➢ 3500,-kr for et barn
➢ 6060,-kr for to barn
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