
Månedsbrev, september 2021 på Ruffen 

 

Nå har vi vært sammen i en måneds tid, fått en god start på det nye barnehage året. Vi er blitt bedre 

kjent, tryggere på hverandre og fått opparbeidet gode rutiner på avdelingen. 

Dagen vår på Ruffen starter i lag med Kosovarja, Sfinxen. Kl 08.15 deler vi oss og forbereder frokost. 

Frokosttid mellom halv ni og ni. Barna leker og ca. kl. halv ti har vi samlingsstund. Vi er ute eller på 

tur mellom kl. 10-11. Spiser lunsj 11.15, så er det sove, hviletid.  

Kl. 14.00 spiser vi yoghurt eller frukt og drikker vann. 

Stort sett har vi avsluttet dagene ute i høst. Blir mindre utetid når mørket og vinteren kommer 

krypende.  

I september har vi vært ukentlig på tur, i nærområde. Vi har gått rundt Stakmyrveien og kulturhuset. 

På turene våre har vi snakket om det vi ser på vår vei, kan være en fugl, en søppelbil eller andre 

kjøretøy i trafikken. Vi har sett på naturen og endringene skjer. Bladene på trærne skifter farge og 

faller på bakken, det er høst.      

Sanger vi har brukt i samlingsstund: Go`morn alle sammen, Bæ, bæ lille lam, Mikkel rev, Lille 

kattepus, Bjørnen sover, De tre bukkene Bruse, Tøffe, tøffe toget.  

Folkehelseuka 2021, uke 37: Bevegelsessanger, fysisk aktivitet ute, tur til kunstgressbanen med 

fotballspill og litt «Hode, skuldre, kne og tå». Denne uka har vi ikke hatt yoghurt i fruktmåltidet. Vi 

har spist frukt: eple, pære og druer, og smakt på kålrot. Barna syntes ikke det var særlig godt    

På avdelingen har vi i september snakket ekstra mye om frukt og grønt, innhøsting. For å 

konkretisere høstens gaver av frukt og grønt har vi laget vårt eget frukttre og en liten grønnsakshage 

på allrommet. Barna har farget sin egen frukt, eple, pære eller plomme. Vært veldig fristende å ta seg 

en bit av det ene eller det andre, så treet er ofte fri for frukter       

Vi har malt høstblad på overhead-ark og pyntet vinduene våre med dem.  

 

Dette har vi øvet noe på: Vente på tur i aktiviteter der det lar seg gjøre. Blant annet i 

«banen» laget av puter. Her må barna gå en og en opp trappen, over bru og skli ned på andre 

siden. Vi snakker mye om å dele. Barna er nå i en alder der de vil ha alt det andre har og tar 

ting ut av hendene på hverandre.   

Barna er innimellom ganske tøffe med hverandre og det må vi samarbeide med dere hjemme 

for å begrense. Snakke med barna om empati, hvordan det kan føles når vi dytter og slår 

hverandre. Slik får vi gode holdninger hos barna og forebygger begynnende mobbeatferd og 

eller mobbing. Minner dere på barnehagens satsningsområde: Inkluderende barnehage og 

skolemiljø og tipser dere samtidig om Meløy kommunes prosjekt «Ilag førr ongan», se 

www.meloy.kommune.no  

Vi ser flere begynnende vennskap mellom barna og det er mye gode og fine leke- situasjoner både 

inne og ute og det er fint.     

 

 

 

http://www.meloy.kommune.no/


Litt om Elliot 

Elliot har Downs Syndrom. Han har sin egen assistent, Signe. De har noen tider der de jobber, trener 

eller er i småsamlinger. Elliot har lite språk. Vi bruker tegn- til – tale for å visualisere og forsterke vår 

kommunikasjon med han.   

Babblarna: På avdelingen jobbes det med Babblarna. Babblarna er figurer som heter Babba, Bibbi, 

Bobbo, Dadda, Diddi og Doddo. Figurene brukes til lydlek og taletrening. I hovedsak brukes de med 

Elliot, men, alle er opptatt av dem. De vises på barnas bleiekurver og det henger bilder av figurene 

over stellebordet. Hver figur har egen form og farge. Barna er opptatt av dem og det oppstår gode 

samtaler i stellesituasjon, kan nevnes navn og farge. Veldig fin språktrening. Det at barna har noe 

kjennskap til figurene gjør det lettere å bruke de i felles aktiviteter. Inni mellom lytter vi også til 

musikk fra Babblarna, Youtube. 

 

Oktobertema: Vennskap og tv- aksjon.  

Dere får mer informasjon om hvordan vi jobber med tema vennskap og hva vi vil gjøre rundt tv-

aksjonen 2021.  

Nå har dere fått et resyme av hverdagen vår på Ruffen og er det noe dere lurer på må dere bare 

spørre en av oss på avdelingen. 

 

       

Hilsen damene på Ruffen: Marit, Heidi, Signe, Deborah, Doha 

 

       

 

       

 

 


