
Høst 2019  

 
 

September på Reben 

I begynnelsen av måneden var det enda tilvenning og prøve ut rutiner som passet for 

avdelingen. 

Turgruppene kom i gang, både for Haregruppa og Revene. Begge gruppene har vært på 

matpakke-tur😊 

 Annen hver tirsdag har vi vært i Hallen, partallsuker. 

I anledning Folkehelse-uka 2109 malte barna på glass. Disse ble plassert i skogen rundt Lille 

Glomvann i forbindelse med Skumringsvandring fredag 13. september.  

Fredag 13. markerte vi også Folkehelse-uka i Glomfjord barnehage med markering av at vi er 

en Helsefremmende barnehage og samtidig var det åpning av den flotte, nye Grillhytta vår. 

Varaordfører Lisbeth S. Amundsen avduket skilt som synlig bevis på at vi er en 

helsefremmende barnehage og kommunalsjef for oppvekst Tarald Sæstad klippet 

«gulrotsnora» foran døra til grillhytta. Den var offisielt åpnet og fikk navnet «Bjerkelibu». 

Siden det var en kombinasjon av helsefremmende barnehage og åpning av grillhytta ble det 

servert både potetsuppe og tomatsuppe m. rundstykker og kaker. 

Uke 38 var det Brannvernuka. Vi har hatt brannsikkerhet som tema på avdelingen og blitt 

kjent med brannbamsen «Bjørnis». Hvert barn skal i løpet av september, begynnelsen av 

oktober ha hatt Bjørnis med seg hjem for å ha en liten brannøvelse i huset sitt. 

Leken har i løpet av denne perioden vært inspirert av brannmenn og brannslukking av fiktiv 

brann. Barna har hatt noen brannhjelmer tilgjengelig.  

Da vi startet med «Bjørnis» ville alle så klart ha han med seg hjem samtidig. Barna har lært 

seg at det er vær sin tur og ha han med hjem. Når alle har hatt han med hjem skal vi ha en 

liten markering og dele ut «Bjørnis diplomer» 

 

Høsten melder seg med sitt vakre fargespill i naturen. Vi gjør noe innenfor kunst, kultur og 

kreativitet inspirert av høstens farger.  

Det er også tid for innhøsting av frukt og grønnsaker. Vi prøver å smake på ulike grønnsaker i 

begynnelsen av oktober. 

NB! Været om dagen er varierende, kaldere. Fint om barna har votter, ullklær eller fleece- 

klær i kurven sin. 

Vennskap: Si fine ting til hverandre      😊 

Hilsen Bjørn-Olav, Signe, Veronica, Tove, Sandra, Marit.    


