
SEPTEMBER PÅ REBEN     
 

Da var første høstmåned over og vi har hatt en innholdsrik og fin start på barnehageåret.  

 

Bjørneturene har vært veldig flotte, tross en del regn. Den ene vi har hatt med solskinn var 

til Gaup-odden ved Sollivannet, hvor vi fisket i vannet med pinner, plukket litt bringebær og 

så på trærne som hadde fått høstfarger. Her lagde vi også bløtkake, hvor barna fikk riste 

fløte i en melkekartong, til det ble krem 😊 Pyntet med røde og blåe bær. Stor suksess, hele 

kaken ble oppspist!  

Bjørneturen 13.september gikk til Troll-skogen, hvor vi såklart så etter små-trollene Henny 

har sett der tidligere. Vi fant et hull under en stein hvor noen av barna så to små øyne, hale 

og hørte små lyder… det var spennende! Vi måtte være musestille, slik at ikke trollene ble 

redde. På turen hjem, etter lek og mat, kjempet vi oss opp skogen til vi kom på veien 

nedenfor Jæra, en strabasiøs tur hvor barna fikk store motoriske utfordringer. Flinke og 

sterke alle mann, stor mestringsfølelse da vi kom opp 😊 Vi var innom kaninene og 

lekeplassen på Jæra før vi returnerte.  

Torsdag 20.september tok vi bussen til Neverdal og bunkersene fra krigen. Vi gikk inn med 

lommelykter og hodelykter, alle var med og ingen synes det var skummelt. Vi tente telys og 

satte opp i veggene, det ble veldig stemningsfullt. Ute regna det skikkelig og var kaldt, vi var 

uheldige med været. Bestemte oss for å søke ly i Neverdal barnehage sin gapahuk på 

barnehagens område, der ble vi tatt fantastisk godt imot! Barna fikk leke med utelekene der, 

før vi spiste lunsj i gapahuken, og deretter ble vi invitert inn. Det var godt å få varmet seg, før 

rutebussen tok oss hjem igjen.  

 

Barnehagen skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser 
og bruke naturen som arena for lek, undring, utforskning og læring 

(Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, 2017) 

 

I bjørneklubben er vi kommet godt i gang med Trampoline-boka. Barna liker dette og gleder 

seg til hver gang. Til nå har vi jobbet med temaet meg selv, hvor de har tegnet ulike ting de 

liker best (mat, leker, dyr og lignende), øyenfarge, hus, og forsøkt seg på å skrive navnet sitt. 

Neste tema er mønster og former.  



Temaer vi har hatt fokus på i de ulike september-ukene er brannvern, trafikksikkerhet, høst 

og elgjakt. Disse har vi snakket om i samlingsstundene og generelt i barnehagehverdagen. I 

brannvernuka hadde vi besøk av brannbilen, og det ble arrangert varslet brannøvelse. Vi 

henger ukentlig opp bilder av det vi har gjort på tavla i garderoben oppe, se gjerne på de 

sammen med barna 😊  

Èn dag i måneden vil vi arrangere Ha-med-dag (som i fjor). Da kan barna ta med seg en leke i 

barnehagen. Om alle har med hver dag blir det ofte konflikter, og disse lekene kan fort bli 

borte. Vi vil annonsere på ytterdøra når dagen nærmer seg.  

 

Minner også om Ren-hånd, at alle barna vasker hendene når de kommer i barnehagen om 

morgenen. Smittefaren er stor og det florerer en del virus og bakterier.  

 

Vi har videre tema om elgjakt i oktober. Har kontaktet jaktlaget og om de feller en elg i 

nærområdet skal vi forsøke å ta turen slik at vi får sett på. Håper dette lar seg gjøre. Det er 

viktig å lære om naturens gang, og hvor maten vår kommer fra. Er vi heldige får vi litt 

elgkjøtt vi kan lage måltid av også 😊 Vi skal gå avdelingstur på elgjakt selv også, da må vi 

være musestille og liste oss rundt i skogen, kanskje får vi ett glimt av Skogens konge 

      

   

 

I oktober blir det bli gjennomført foreldresamtaler. Dere skriver dere opp på tidspunkt som passer 

når lista kommer opp i gangen. Om ingen tid passer, ta kontakt med Silje så ordner vi det. 

 

Ellers, ikke nøl med å ta kontakt med oss voksne om det skulle være noe. Dere har sikkert sett at vi 

har fått Solveig på avdelingen, hun er barnehagelærer mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag og fredag 

er hun på Middagstuva.  

 

Ønsker dere alle en fin oktober, håper denne måneden blir full av nydelig høst-vær!  

Hilsen alle oss på Reben 😊  


