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Organisering og 
grupper

I oktober har vi jobbet mye med gruppeinndeling på avdelingen. Vi har 
prøvd ut ulike organiseringer av barnegruppa i mindre grupper gjennom 
høsten og har nå landet på en fast organisering som vi opplever fungerer 
veldig bra og som barnegruppa ser ut til å trives med. 

Vi har fordelt barna på to faste grupper som bytter på å være ute, inne og 
på tur. I gruppeinndelingen har vi tatt hensyn til både etablerte vennskap og 
mulighet for at nye vennskap og relasjoner skal få utvikle seg. 

Barna spiser i faste smågrupper på seks barn rundt hvert bord, og vi har 
hyggelige og rolige måltider med fokus på den gode samtalen eller 
høytlesing rundt bordet. Vi har også brukt grillhytta flittig i oktober og den 
gruppa som har vært på tur eller ute på formiddagen har ofte spist lunsj i 
grillhytta. Det er en egen stemning å spise rundt bålet, og Solveig har laget 
pizzasnurrer, pannekaker og sunne muffins som vi har kost oss med ute.   



Prosjekt

I prosjektet vårt har det skjedd mye 
spennende. I samlingsstund har vi fortalt om 
Bestemor som nesten blir spist av Pinnsvinet, 
men som blir reddet når paraplyen flyr til værs. 
Barna har lekt mye med pinnsvinet i 
byggekroken vår, sammen med mus, klosser, og 
treet, men også kombinert med lego. Når 
pinnsvinet entrer legoverdenen er det plutselig 
kjempestort, og de gigantiske piggene gjør 
veldig vondt for små legofigurer å falle på. Det 
er spennende å se at barna stadig kombinerer 
ting på nye måter og at kosedyr og legomenn 
kan møtes i lekens verden.



• Pinnsvin er også et morsomt dyr å jobbe 
med på atelieret. Og vi har både malt og 
laget pinnsvin med leire, og med plastelina. 
Vi har også kombinert kongler, ull og 
plastelina og laget mus og pinnsvin. Vi 
opplever at barna også er innom atelieret 
for å lage ting de trenger til leken. Når de 
bygger butikk og hus på puterommet lager 
de is på atelieret som de selger i butikken. 
Det ser ut som vi snart må bli kjent med 
Bakermester Harepus sin butikk



Vi opplever at barna også er innom 
atelieret for å lage ting de trenger til 
leken. Når de bygger butikk og hus på 
puterommet lager de is på atelieret 
som de selger i butikken. De leker også 
butikklek ute, og lager is av kongler-for
eksempel. Det ser ut som vi må bli 
kjent med Bakermester Harepus sin 
butikk i november.



Vi har vært på flere turer i skogen denne måneden. Eirik, Ida 
og Hedvig med familier, har satt opp viltkameraer i skogen 
bortenfor barnehagen, og vi har vært på tur dit for å se på 
kameraene. Da lekte vi elger og andre dyr mens vi gikk forbi 
og ble filmet. Vi har fått film se film av ekte elger som gikk 
forbi akkurat på samme sted. Nå vil barna på tur for å sjekke 
ferske elgespor. På |turene har vi også lekt Mikkel Rev som 
skal fange musene som sklir på sklia. Og Reven har fått 
servert en egen Klatremus-kake i skogen.



Informasjon

I oktober har vi fått en ny pedagogisk leder i 50 % stilling hos oss. Hilde jobber 
mandager, tirsdager og annenhver fredag på Blåklokke. Hun er barnehagelærer og 
tekstilkunstner og har tidligere jobbet som pedagogisk leder og styrer i barnehager både 
i Sverige og Norge. Hun har nå vært hos oss i to uker, vi er kjempeglade for at Hilde skal 
jobbe hos oss. 

På onsdager har Malin praksisplass hos oss. Hun går første året på helse og oppvekst på 
videregående og skal være hos oss på onsdager frem til sommeren. 

Husk plandag fredag 6. november. Da er barnehagen stengt. 


