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Enda en måned har flydd av sted på Skuta og vi gleder oss til å ta fatt på oktober!

EVALUERING AV SEPTEMBER
September har vært en måned hvor vi har hatt mye fokus på å skape et godt miljø i barnegruppen. Vi
vil at alle barna skal få en følelse av tilhørighet i gruppa og vi er opptatt av å få til gode
samspillsrelasjoner. Vi har observert at barna sakte, men sikkert begynner å bli tryggere og at de tar
initiativ seg imellom. Disse magiske øyeblikkene forsøker vi å dokumentere så godt det lar seg gjøre
og det dukker støtt og stadig opp nye bilder på veggen vår inne på det blå rommet.
Vi har hatt mange samlingsstunder med sang, hvor barna får være med på å velge hvilken sang vi skal
synge. Barn er kompetente og der man kan, mener vi at det skal legges til rette for barns
medvirkning. Ifølge rammeplanen skal «barnehagen bidra til å skape et språkstimulerende miljø for
alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk
og sang (RP, 35) Rammeplanen sier også at barnehagen skal bidra til å skape et miljø hvor barn og
voksne daglig opplever spenning og
glede ved høytlesning, fortelling og sang (Kunnskapsdepartmentet, 2011, s.35).
Vi har vært mye på tur i det fine nærmiljøet vårt. Både i parken, skogen og ved marinemuseet. Vi har
gått til huset til noen av barna og tatt bilder, som vi skal bruke inn i prosjektet. Ettersom prosjektet
vårt «jeg og verden rundt meg» omfatter ganske mye, har vi så smått begynt å ta for oss kroppen. En
av de voksne på avdelingen tok en dag ned et ark på gulvet og tegnet kroppen sin. Barna strømmet til
og fulgte nøye med. Og så klart måtte vi tegne barnas kropp, en etter en!
Markeringen av id var vellykket. Barna spiste samosa og vi hørte på musikk knyttet opp til idmarkeringen. Noen av barna ville prøve seg på hennamaling og vi hadde en fin fellessamling inne på
Styrbord, hvor vi sang og barna fikk se bilder fra id-markering rundt om i verden.

PLANER FOR OKTOBER
I oktober vil vi ha som et mål å gå mye turer i litt ulendt terreng. Først og fremst for at barna skal få
utfordringer knyttet opp til grovmotorikken. Rammeplanen sier følgende om dette: «Variert fysisk
aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og
kroppsbeherskelse. (KD, 2011, s.35). Det er få miljøer som gir like gode sanse motoriske utfordringer,
samt innehar et like stort mangfold av muligheter som naturen gjør (Temaheftet om natur og miljø,
2006, s.8). Naturen er dermed en god arena for å trene opp motoriske ferdigheter.
Vi fortsetter med fast turdag på torsdager og går fra barnehagen kl.09:30.
I forbindelse med prosjektet vårt «jeg og verden rundt», vil vi fortsette å jobbe med tema kroppen,
og her vil vi se litt nærmere på hendene. Vi vil samtale om hendene, og synge sanger hvor vi bruker
hendene, for eksempel «Tommelfinger», «Hode, skulder, kne og tå», «Lille Petter edderkopp» og
«Alle barna klapper». Vi vil også ha formingsaktiviteter knyttet opp til dette.
Da vi ikke har fått besøkt alle husene til barna på avdelingen og tatt bilde, vil vi fortsette med dette
også i oktober. Vi trenger fortsatt bilder til «husene» vi lager som skal henge i barnehagen, så fint om
dere tar med bilder av familien og barnets nærmeste. Vi har erfart at barn har mye glede av dette!
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MARKERING AV FN-DAGEN
Det kommer et informasjonsskriv om markeringen av FN-dagen, som finner sted 24.oktober. Inne på
Skuta vil vårt hovedfokus knyttet opp til markeringen omfatte vennskap og omsorg for hverandre. Vi
vil ha samlingsstunder med fokus på hvordan vi kan være gode mot hverandre og vi vil synge sanger
om vennskap. Her støtter vi oss til rammeplanen hvor det står at «Omsorg i barnehagen handler
både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn
mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er
et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. (KD, 2011, s.31).
MÅNEDENS GRØNNSAK
Vi fortsetter med månedens grønnsak og denne måneden er det rødbet vi har fokus på. Her skal
barna få bruke sansene sine og vi skal både smake, kjenne på og snakke om månedens grønnsak. Vi
voksne på skuta vil forsøke å tilberede rødbeter på varierte måter og inkludere det inn i varmmaten
hver uke. Kanskje kan vi til og med prøve å male med rødbeter? Mulighetene er mange!
Håper alle får en fin oktober!

Hilsen Tonje, Henriette og Julie
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MÅNEDSPLAN FOR SKUTA – OKTOBER 2016
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

40

03.

04.

05.

06.

07.

PROSJEKT/

VARM MAT:

PROSJEKT/

LEK INNE/UTE

AKTIVITET

LAKS MED BAKT
RØDBETMOS

AKTIVITET

TURDAG (Vi går fra
barnehagen 09:15)

10.

11.

12.

13.

14.

PROSJEKT/

VARM MAT:
GROVE PANNEKAKER
MED BLÅBÆR

TURDAG (Vi går fra
barnehagen 09:15)

PROSJEKT/

AKTIVITET

FORMINGSAKTIVITET

42

SMÅGRUPPER

AKTIVITET
LEK INNE/UTE

43

44

17.

18.

19.

20.

21.

PROSJEKT/

VARM MAT:

AKTIVITET

FISKEPINNER MED
POTEMOS OG
GULERØTTER

FORMINGSAKTIVITET

TURDAG (Vi går fra
barnehagen 09:15)

FORELDREKAFE I
BARNEHAGEN (Knyttet
opp til FN-dagen)

24.

25.

26.

27.

28.

MARKERING AV
FN-DAGEN

VARM MAT:

PROSJEKT/

PROSJEKT/

SALATBAR MED
KYLLING/HALLAL

AKTIVITET

TURDAG (Vi går fra
barnehagen 09:15)

AKTIVITET
LEK INNE/UTE

45

31.

01.

02.

03.

04.

PROSJEKT/

VARM MAT:

PROSJEKT/

AKTIVITET

GRØNNSAKSUPPE

AKTIVITET

TURDAG (Vi går fra
barnehagen 09:15)

PLANLEGGINGSDAG
(Barnehagen er stengt)

ENDRINGER KAN FOREKOMME
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