
MÅNEDSBREV OKOBER -NOVEMBER 2022 

OPPSUMMERING AV AUGUST OG SEPTEMBER 2022 

Det var liten tilvenning dette året og alt gikk fort og fint med de to nye jentene 

som har begynt hos oss. Vi har gått mye på turer, på lange og kortere. Vi har 

spist ute, da det var fint vær. Vi har malt og laget fine bilder. Vi har jobbet med 

tema: meg selv i 2 måneder og nå ser vi, at vi har gjort mye med dette temaet 

(vår avdeling har ikke ledig plass på veggene lenger😊-alt er dekket med barnas 

kunst), men dette er bare bra- barn har sikkert blitt veldig godt kjent med 

dette temaet.  

Vi har feiret bursdag til Maia som har blitt 2 år i september. Vi har hatt 

foreldremøte og i uke 38 jobbet vi med brann uke. Det var veldig travelt i de 

siste to måneder, men det var kjekt. Vi var heldige med været og vi håper på en 

deilig og solrik høst. 

OKTOBER -NOVEMBER PÅ HONNINGBARNA 2022 

Det kommer høst. Det blir fine farger og nye lukter rund deg. Det blir deilig å 

høre på lyden når vinden blåser av gule, brune og røde blader, eller lyden av 

deilig høstløv som ligger på bakken når du forserer deg fremover.  

Høst det er vårt tema for oktober og november. Målet med dette er å bli barna 

kjent med ulike årstider. Vi skal ha fokus på farger og ulike værforhold i neste 

to måneder. Det ligger temaplan og månedsplan dokument på nettsiden hvor står 

det litt mer om tema og planer i oktober og november.  

I oktober skal vi også ha FN-dag- den 21.10.22 inviterer vi alle foreldre 

og søsken til FN-kafe hos oss på VEST. Tema for året er «Leger uten 

grenser».  

Åpen kafe fra 15.00-16.00, vi er ute om været tillater det.  

Vi skal henge opp lapp så kan alle som vil skrive seg opp på liste og bidra.  

Barnehagen stiller med kaffe, te og saft.   

 

Vi kommer til å jobbe i små grupper på formiddager. Vi ønsker at dere passer 

godt på hyllene til barna deres, rydder dem og legger ekstra klær. Se hva barnet 

ditt trenger til høsten? Kanskje ekstra flis, lue o.l.  

Vi ønsker ikke at barn tar med seg private leker inn på avdeling (særlig hvis dere 

er redd for å miste dem i barnehagen). Dere kan legge leker på hyllen før barnet 

kommer på avdeling.  Når barn kommer til frokost og frokosten har allerede 



begynt – vær snill å kle av barnet i garderoben og forbered for levering rett til 

bordet. Under frokosten ønsker vi å ha rolig og koselig atmosfære og nyte den 

tiden med maten. Har barnet spist så kan barnet sitte med oss ved bordet også. 

Det er kjekt at alle kan oppleve samvær og vi kan ha samtaler med barn om ting 

som vi kan gjøre på dagen eller om noe som de har gjort hjemme. Frokosttiden er 

kort fra 8.00-8.30. Det er kjempeviktig tid for oss og for barn. Har du mulighet 

så lever barnet før kl. 8.00 eller etter frokosten. Under måltider jobber vi med: 

språket, vente på turer og velge forskjellige mat varer og ha gode samtaler med 

barn - det er kjempeviktig at vi har det tiden i rolig atmosfære uten 

forstyrrelser. Takk for forståelse og samarbeid.  

Vi ser at barn begynner å være forkjølet mer og mer og de går med tett nese og 

hoster. Det er viktig at du selv vurderer om barnet har nok energi til å delta i 

alle aktiviteter. Når de er små syke så trenger de foreldre og det er kjekt å 

holde barnet hjemme 1-2 dager. De trenger å sove nok og ha mamma eller pappa 

rund seg.  

Vi håper på en fin høst periode og vi gleder oss til alle disse aktiviteter. 

 

Med vennlig hilsen alle på Honningbarna. 


