
Månedsbrev august og september inne på Middagstuva 

 

Hei alle sammen 😊 tenk at nå er barna deres blitt bjørner i barnehagen, de er de største og 

har bare ett år igjen før de er ferdige her hos oss. Tiden kommer til å gå så fort i år, fordi vi 

har så mange ting vi skal gjøre. Vi er nå allerede ferdig med august og september. I august 

har vi jobbet mye med barna om det å være gode venner. Vi har hatt mange gode samtaler 

om hva det vil si å være en god venn, hva er greit å si og ikke, hva er erting og mobbing, og 

hva gjør vi før å ikke stenge noen ute. Vi har og kommet frem til noen avdelingsregler som 

barna skal minne hverandre på å følge. Reglene er det barna selv som har kommet frem til, 

og disse henger i gangen.  

Videre i september har vi snakket mye om kroppen vår, hva kan den brukes til og hva heter 

de ulike kroppsdelene våre. Vi har og snakket om det vi har inni 

kroppen, organer og hvilke funksjoner de har. Vi har og snakket om 

ulikheten mellom jenter og gutter. Vi har etter hvert hengt opp bilder 

av dette, slik at barna sammen kan gå å se på og snakke om det de 

ser.  

 

Vi har og snakket om følelser. Hva er en følelse? Og hva heter de ulike 

følelsene vi kan kjenne? Barna har og fått sett på bilder av andre som 

har vist ulike følelser. Vi har og snakket om det å være sint, og hva er 

det vi føler inne i oss. Vi har og snakket om gode og vonde 

hemmeligheter. Vi har hatt mange samlingsstunder med samtaler, her 

har barna fått prøve å snakke høyt fremfor de andre og de andre barna øver seg på å være 

stille og høre på det som blir sagt.  

 

Vi har begynt med Bjørneklubb, og til nå så har vi jobbet med temaene: meg og deg, 

mønster og former. I bjørneklubben jobber vi med ulike skolerelaterte oppgaver. Vi har delt 

gruppen opp i to, der den ene gruppen jobber i trampoline boka, og den andre gruppen gjør 

praktiske oppgaver. Barna syns det er stor stas å få gjøre «lekser» som de kaller det.  

  

 

 

 

 

 

 



Vi har hatt så mange fine bjørneturer sammen til nå. Vi har vært på stia (Reipå), rundt 

sollivannet (Glomfjord), fjæretur til Eidbukta (Neverdal), skolebesøk (Glomfjord skole) og vi 

har gått opp til Norhågen og turstien rundt der. Vi kommer til å dra mye rundt omkring i 

Glomfjord og i kommunen.  Noen turer blir lange og andre korte, og så vil det og variere om 

vi kommer til å lage mat på turen eller om vi tar med matpakker. Når vi var på stia fikk barna 

muligheten til å prøve å bade, mange var så tøffe og hoppet uti, mens noen syns det var 

kaldt og vasset bare med tærne uti. Når vi var på Eidbukta så var vi på jakt i fjæra, der så vi 

etter krabber, skjell og alt annet vi fant. Barna fikk og muligheten til å smake på kokt krabbe.  

 

 

Vi har begynt med svømming, noe som alle barna syns er kjempe gøy. Vi blir dette året å 

bare å konsentrere oss om tilvenning i vann. Jo tryggere barna blir i vannet, jo lettere er det 

for de å lære seg ulike svømmeteknikker når de begynner på skolen. I tillegg så tenker vi at 

det er en stor fordel at barna kjenner til vannets egenskaper og hvordan kroppen deres 

oppfører seg i vannet. Barna lærer og under svømmingen viktigheten av hygiene og hvordan 

regler som er når vi er i nærheten av vann.  

 

Vi er og i hallen annen hver uke(oddetallsuker), og her så 

har vi til nå hatt mye fri lek. Vi har hatt noen 

fallskjermleker sammen og noen regel leker. Haien 

kommer og gjemsel er veldig populært. Vi har og begynt 

å øve oss på «Bli med dansen 2019».  

 

Torsdag 26.september hadde vi foreldremøte i barnehagen. Vi begynte med et felles møte 

og gikk deretter avdelingsvis. Vi syntes det var ett godt oppmøte av foreldre inne på 

Middagstuva, og det er helt fantastisk. Det er blitt sendt ut referat etter møte.  

 

Mvh damene på Middagstuva 😊  


