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Da er høsten her for fullt og vi er kommet ordentlig i gang etter sommeren. Avdelinga 

er fulltallig med 9 barn, og vi er 3 voksne.  

Etter oppstart i august har vi hatt tilvenning på ett barn. Det er nå 3 marihøner (født 

2019) og 6 ekorn (født 2018). På Ruffen er det ca. likt antall marihøner og ekorn, og 

vi kommer til å samarbeide en del. September er brukt til å bli godt kjente på små-

siden, det er en del nye barn på avdelingene rundt oss, og nye voksne. Vi har vært 

mye på tur; i området rundt Sollivannet, Glomstua og fotballbanen.  

I oktober satser vi på greit vær og mye utetid. Det er nydelige farger, blader på 

bakken og i lufta, og vi under oss mye sammen med barna. Vi ser etter fugler og fly, 

insekter og dyr. Og det er veldig spennende med motorkjøretøy som lager mye lyd 

når de kjører forbi. Barna utvikler stadig flere ord og setninger, og vi voksne gjør så 

godt vi kan for å forstå. Det er veldig fint å kunne samtale, de har ofte veldig mye 

spennende å fortelle        

Avstanden mellom avdeling og dere foreldre har jo dessverre vært stor siden korona-

tiden kom. Vi møtes stort sett bare ute eller i gangen. I dag har vi spiserom i det 

største rommet, med vinduene ut mot porten. Det lille rommet mot stor-siden er 

lekerom, i tillegg bruker vi allrommet mye. Det er for tiden mange som vil ha samme 

lekene, noe som kan føre til uenigheter, og vi ser det er fint å dele i mindre grupper, 

på de ulike rommene.  

Vi har satt faste tur-dager:  

• Avdelingstur mandager kl. 09.30 

• Ekorntur onsdager kl. 10.00  

• Marihønetur torsdager, her kan tidspunkt variere litt i forhold til soving o.l. 

Ellers i løpet av ukene liker vi å være litt spontane. Passer det med tur en fredag 

også, så gjør vi det. Vi maler, tegner og er kreative når barna gir uttrykk for at de har 

lyst, eller vi ser at det er tid og rom. Års-hjulet for avdelingen er ikke helt ferdig enda, 

men vi fikk inn flere gode forslag fra dere foreldre, tusen takk, det kommer med       

Torsdag 29.oktober kl. 18 blir det foreldremøte for dere på avdelingen. På grunn av 

restriksjoner kan bare en forelder møte. PS! Det er mange av dere som ikke har 

samtykket for deling av bilder innad avdeling på Visma. Derfor kan ikke mange bilder 

publiseres enda. 

 

 

Ønsker dere alle en fin høst-måned! Husk å ta kontakt med oss om det skulle være 

noe. Hilsen oss voksne på avdelinga               



 

 

 


