
Månedsbrev fra september på Middagstuva 

Vi har hatt en veldig fin september inne på avdelingen, der vi har brukt mye tid 

på å bli kjent med hverandre. Tiden har blitt mye brukt til lek, og ulike 

aktiviteter. 

Vi begynte og å gå på turer denne måneden. Den første turen brukte vi som en 

bli kjent tur med barna, og da gikk vi til lekeplassen på Jæra. De andre turene 

har vi vært rundt omkring i de ulike skogene/turplassene som barnehagen har i 

nærområdet. Vi har bestemt oss for at så lenge det er godt nok vær, så blir vi å 

lage varmmat til barna på turene. På turene bruker vi mye tid på lek, og 

utforskning. I september har vi sett mye etter ulike høsttegn. 

 

 

 

 

Vi hadde besøk fra tannhelsetjenesten, og da kom Lene og visste oss frem tann 

dukken som barna fikk lov til å hilse på og prøve å pusse tennene på. Lene 

fortalte her om viktigheten av å pusse tennene, og fortalte dem litt om utstyret 

som finnes hos tannlegen. 

I uke 39 var det brannvern uke, og denne markerte vi i barnehagen. Vi på 

avdelingen hadde samlingsstunder der vi lot barna bli kjent med Eldar, Vanja og 

Bjørnis. Videre så pratet vi mye om hva en brann er, hva gjør vi om det 

begynner å brenne, hva er en brannalarm, o.l. Vi fikk besøk av Glomfjords 

brannbiler og brannmenn, som viste frem brannbilene og utstyr. Barna fikk og 

lov til å prøve å holde vannslangene til bilene, noe alle barna syntes var kjempe 

gøy. Vi gjennomførte og en brann øvelse i barnehagen, slik at barna får øvelse i 

hva vi gjør på avdelingen om det skulle bli brann. 

Gjennom hele måneden har vi snakket mye om trafikk inne på avdelingen, og 

barna har blitt kjent med trafikk bamsen Tarkus. Vi har snakket og vist mye 

bilder av fotoverganger og skilt, og hva som er reglen for hva vi gjør før vi går 

over veien. 

 



Vi har og jobbet mye med å snakke om barna om hva bakterier er og om 

vasking av hender. Vi har lært oss en ny vaskehånd sang, og fargelagt mange 

ulike bakterier. 

Vi var og så heldige å få besøk av klovnen Klaus. Og han var en skikkelig 

morromann. Både voksne og barn likte showet han hadde for oss. 

 

 

Mvh damene fra Middagstuva 😊 

 

 


