
Månedsbrev for Minsten oktober-2018 
 

 
 

Da har vi allerede lagt september bak oss, og gått inn i oktober. Det har 
blitt kaldere ute, og dresser, luer og regntøy er i flittig bruk. Snart er det 
også vottetid… Votter og småbarn kan være litt utfordrende. Småbarna 
utforsker og erfarer mye gjennom å ta på ting. Med stive polvotter på 

hendene blir dette veldig vanskelig. Fingervotter i bomull blir kalde når de 
blir våte, og fleecevotter det samme. Derfor slår vi et slag for ULL!! 

Strikkede ullvotter er absolutt det beste for små barnehender. For ekstra 
våte dager anbefaler vi et par tynne, myke regnvotter til å ha utenpå.  

 
Det er også supert om barna har på seg ull innerst mot kroppen. Når 

barna leveres i barnehagen kan de gjerne være iført kun ulltrøye/ullbody 
og stillongs/strømpebukse i ull. Da holder barnet seg godt temperert og 
kan lett bevege seg i aktiv lek. Da slipper også vi voksne i barnehagen å 

kle om alle barna fra innerst til ytterst når de skal ut og leke.;-) 
 

Mandag 8.oktober får vi et nytt barn på avdelingen. Da starter Sofie og 
gruppa vår blir komplett. Vi ønsker Sofie og foreldrene hjertelig 

velkommen til Minsten! 
 

Temaet vi skal jobbe med i oktober er Forutprosjektet. Her skal hele 
barnehagen sammen få en smakebit på hvordan det er å være barn på 
Sri-Lanka. På Minsten kommer vi til å ha fokus på musikk og dans, se 

film, se på og snakke om bilder, og prøve nye smaker. Prosjektet 
avsluttes med vår egen lille Forutfestival der vi skal ha cafe og basar til 

inntekt for arbeidet Forut gjør for barn andre steder i verden som ikke har 
det like bra som oss. Så merk dere datoen onsdag 24.oktober og 
klokkeslettet 14.30-16. Da blir dere foreldre invitert til å komme i 

barnehagen til en hyggelig stund sammen med oss! 
 

I tillegg til temaarbeid med Forutprosjektet kommer vi til å ha 
utforskerstunder og turdager slik vi pleier. Utfra barnas interesser vil 

også noen småprosjekter kunne dukke opp underveis. 
 

Hilsen Agnethe, Sidsel og Cathrine 



 


