
 

Måneden som har vært! 

Det har skjedd så mye i løpet av september, og vi har kommet godt i 

gang med nytt barnehageår. Vi ser at barn-barn og voksen-barn 

relasjon har bygget seg mye, og at små̊ og store har etter hvert blitt 

bedre kjent med hverandre.  Vi har også jobbet en god del med 

temaet «Meg selv». Vi har hatt samlinger om hvert enkelt barn der 

de får vise sitt hus, og vi synger en sang som de liker. For noen var 

det kjempe gøy og var så spente når vi tok frem «huset» deres, men 

for noen var det ikke så spesialt og det var forståelig for de var mer 

opptatt av andre ting. Vi hadde også brannvernuke i september og 

hadde en branns aktivitet hvor vi tok frem vår selvlagde 

brannhjelmer og slukket brann. Vi hadde storkos.  

OKTOBER 

I oktober vil vi jobbe med et nytt prosjekt med temaet «høsten», og 

i tillegg skal vi også ha litt om kroppen. Høsten er en spennende tid, 

og vi ønsker å legge til rette for at barn skal bli kjent med naturen 

og de endringene som skjer i naturen. Målet med dette temaet er å 

gi ungene en gledeopplevelse av å være ute, og at de undrer seg i 

naturen, i det fine nærmiljøet vi har her. Vi kommer til å plukker 

høstblader og pynte litt vår avdeling. Vi håper på at det blir noen 

dager med sol og lys, slik at vi kunne komme ut i trimparken og grille 

der.  I forhold til temaet vårt kommer vi inn på fagområdet: Natur, 



miljø og teknologi. Gjennom arbeidet med natur, miljø og teknologi 

skal barnehagen bidra til at barna:  

• Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. 

• Opplever glede ved å ferdes i naturen og få grunnleggende 

innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen  

• Får et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som 

arena for lek og læring  

• Blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som 

fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til 

ulike årstider.  

 

Annen info:  

- Vi skal også ha FN-dag den 21.10.22, da vil vi inviterer alle 

foreldre til FN-kafe kl. 15.00 – 16.00. Vi er ute om været 

tillater det.  

-  

Bursdag i Oktober 

FANNY 1 ÅR  

Hipp Hipp Hurra! 

 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe. 

ram.thawg.lian@stavanger.kommune.no  
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