Tema/Aktiviteter/Turer:
• 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. “Solsikkeaksjon” tirsdag 23. oktober fra kl
15.00. Salg av noe godt å spise, og produkter barna har laget.
• Venner og vennskap. Vi opplever mye godt vennskap, og masse snakk om
bestevenner. Men vi fortsetter vårt fokus på dette. Alle skal ha minst en
bestevenn i barnehagen, og alle skal føle seg velkommen, ønsket og
betydningsfull. Her kommer også arbeid mot mobbing, krenkende adferd
og utestengning inn. Vi skal også danse BliMe-dansen. NRK´s satsning
knyttet til vennskap i høst.
• 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.
• Fast turdag annenhver fredag, og gym annenhver onsdag.
• Kokkegrupper hver tirsdag. Vi ønsker oss fortsatt nye oppskrifter, og
oppfordrer dere foreldre/foresatte til å dele med oss oppskrifter på
matretter fra stedet/landet du/dere kommer fra. ☺
Egne leker med i barnehagen:
Etter drøfting på foreldremøtet av dette, om barna fortsatt skulle få ha med
egne leker i barnehagen, falt valget på barnehagens anbefaling: la egne leker bli
igjen hjemme. Egne leker kan av enkelte barn brukes på en negativ måte i leken.;
man kan ”kjøpe” seg inn i lek, eller stenge andre ute. Men før vi kunne gå for
dette, måtte barnas stemmer så klart bli hørt. Vi har nå avholdt et barnemøte,
og gjennom drøftinger kommet til følgende konklusjon:
En prøveperiode må til, og en uke høres greit ut. Første uka i oktober
legges alle leker igjen hjemme, så tar vi et nytt barnemøte fredag 5.
oktober, og evaluerer ordningen.
PS. Skaper dette problemer for noen, kan leken ligge på hylla i barnehagen. ☺

Bjørnis og brannøvelse hjemme:
Som fortalt, og vist frem på foreldremøtet, har vi vår egen Bjørnis-sekk,
inneholdende Bjørnis og en brannvernbok. Denne skal barna få ha med hjem på
omgang. Følg instruksene i boka, og kos dere med Bjørnis på besøk. ☺ Bjørnis
besøker to barn i uka, ukas to ordensbarn. Den som får Bjørnis-sekken med hjem
på mandag, tar den med i barnehagen igjen på onsdag, så drar han videre samme
dag til et nytt barn, som tar han med i barnehagen igjen på fredag. Helgene
tilbringer Bjørnis i barnehagen. ☺ Den som skal ha med Bjørnis hjem på mandag,
får vite det på fredag. Må jo få litt tid til å glede seg! ☺
Lekegrupper:
Som nevnt på foreldremøtet, starter vi opp med ”lekegrupper” en dag i uka.
Torsdag ser ut til å bli den beste dagen for dette. Lekegruppene settes sammen
av en voksen, og det deltar voksne i alle gruppene. Målet er å bidra til å styre
leken i positiv retning, hindre utestengelse og krenking og gi alle barna reell
medvirkning.
Musikkstund:
Med en bag med nye rytmeinstrumenter, supplert med de vi har fra før, satser
vi friskt på musikk-aktiviteter. ☺ Musikkstund, i stedet for ordinær
samlingsstund på torsdager, før lekegruppene. Dette er noe også ett-åringene
våre kan ha stor glede av å delta på, så legger den tidlig på dagen før deres spise
- og sovetid. ☺
Hvilestund:
I henhold til rammeplanen skal barna ha mulighet til ro, hvile og avslapning i løpet
av barnehagedagen. Vi innfører derfor en kort hvilestund som avslutning på hver
samlingsstund. I første omgang kanskje kun 5 minutter, der vi alle ligger ned på
gulvet, lukker øynene og bare slapper av. Ikke som mål at noen skal sove,
bortsett fra de to yngste da, som har sin egen hvilestund ute i vognene sine. ☺

Foreldresamtaler: uke 40, 41 og 42. Skriv dere på lista på foreldretavla i
garderoben
Planleggingsdager i oktober: torsdag 11 og fredag 12. oktober.

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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