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September har vært rimelig våt, noe barna setter stor pris på. 

Som dere ser er det ikke så rart om det sendes med våte klær 

hjemme.  

 

BLEKKSPRUTENE:  

Førskolebarna har et prosjekt som går på å gjøre området 

rundt gapahuken om til en bedre naturlekeplass. Det er 

gjengrodd av kratt og buskas, og stokkene rundt bålplassen er 

råtne og ubrukbare. Barna har vært på befaring, og de har 

laget arbeidstegninger om hvordan de ser for seg at området 

kan bli. Vi har fått får hjelp av Allvekst til å rydde skogen. Vi vil 

fortsette dette arbeidet på oktober, og gjennom hele 

 

Personalet på Sjøstjerna:   

Fagarbeidere: 

Signe Sæter  

Sara Belsvik  

Assistenter: 

Hanne Snekvik  

Lena Beate Helland  

Pedagogiske ledere: 

Elisabeth Waage  

Maren Skorild  

Vikarer: 

Heidi Kvernstad 

Hanne Snekvik 

 

 

 

Kommende 

arrangementer: 

Foreldremøte: 

Mer informasjon kommer. 

 

Foreldresamtaler: 

Avtales fortløpende utover 

oktober og november 
 

Bursdager i oktober: 

Aron Denis 5 år 11.10 

Raha feiret 5 år 28.09 

 

Kommunikasjon: 

Foreldreapp:  

Visma flyt barnehage. Hvis 

dere synes det er greit at 

bilder der ditt barn er med 

deles med de andre foreldrene 

i appen, må dere samtykke for 

dette i appen. 

Telefon: 

480 59 901 

913 08 291 

 

Diverse informasjon 



barnehageåret.  

Torsdag 1 oktober skal førskolebarna på livsgledetur på 

helsesenteret. Vi skal leke i hagen deres, da vi ikke kan inn på 

grunn av situasjonen med Covid -19. Vi har laget et høstbilde 

som vi skal overrekke denne dagen. 

På førskolen har vi jobbet med «Meg selv», og vi har forsket på 

solsikke, høstblad og gulrøtter.  I oktober skal vi jobbe med 

blant annet mønster, brannvern (gikk ut på september pga 

sykdom blant personalet) og høsten som årstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klær og utstyr: 

Ullundertøy er alltid riktig 

bekledning i barnehagen. Det 

holder barnet varmt om selv 

om det blir vått.  

Vær ekstra påpasselig med å 

ha med egnede sko og yttertøy 

i barnehagen. Ta med votter, 

luer og pannebånd.  

 

 

Rammene: 

På mandager er gruppene 

aldersblandete. Det vil si at en 

gruppe fra krabbene er 

sammen med en gruppe fra 

blekksprutene.  

Blekksprutene har førskole i 

hovedsak tirsdag og torsdag. 

De har tur på fredag. 

Krabbene har tur på torsdag.  

Siden barna har med seg sekk 

og mat hver dag, tar vi ofte 

spontane turer i tillegg.  



KRABBENE: 
 

På Oktober skal vi fortsette å jobbe med å skape inkluderende 

leke-situasjoner og miljøer for barna. Vi kommer til å dele 

Krabbegruppa ofte i mindre grupper. Vi ser at mindre grupper 

skaper mer ro og bedre lekemiljø for barna. Det blir også 

bedre for oss voksne å se alle barna skikkelig å møte deres 

behov. Vi har stort fokus på godhet og hvordan vi skal være 

mot hverandre <3 Høsten er et sentralt tema om dagen og vi 

skal gjøre noe kreativt med høstblader. 

 

Ellers har barna på Sjøstjerna lekt mye med bygg og 

konstruksjon. De har benyttet fruktkassene vi har tilført som 

lekemateriell i uteleken. Kassene er et åpent materiale som 

kan benyttes til masse spennende prosjekter. Kassene har 

hittil blitt til for eksempel buss, hus og politistasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

Når vi jobber etter metoden pedagogisk dokumentasjon er 

planene løsere, og prosjektene blir til etter barnas initiativ. 

Prosjektene tar retning etter det vi observerer at barna er 

interesserte i, eller at de sier/viser at de liker. Personalet kan 

angi retninger for arbeidet, som for eksempel blir årstidene 

naturlig å jobbe etter. På denne måten sikrer vi barnas rett til 

medvirkning. Med metoden pedagogisk dokumentasjon 

integreres fagområdene naturlig i prosjektene. Mer om dette 

på foreldremøtet.  

 

Spør oss gjerne hvis det er noe dere lurer på. 

Med vennlig hilsen personalet på Sjøstjerna 

 

 

Kontakt: 

Bruk Visma Flyt barnehage – 

appen for meldinger. Det er 

derfor viktig at begge 

foreldrene laster ned appen.  I 

appen kan dere selv gå inn å 

registrere fravær barnet 

eventuelt måtte ha. 

 

 

Telefon Sjøstjerna: 

480 59 901 

913 08 291 

 


