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I september har vi.. 

• Uglene har vært på svømming på Eiganes skole hver tirsdag.  

• Har hatt ugleklubb og vært på ugletur.  

• Har hatt drageklubb og vært på dragetur.  

• Vi har begynt på temaet vårt høst, som vi skal arbeide med hele høsten.  

• Har arbeidet med språk- og leseaktiviteter.  

• Vi skal ta i bruk storhaughallen og boltre oss rundt        

• Miljø. Hver fredag så deler vi barna inn i små grupper der noen blir med på tur for å panter 

flasker, noen kaster boss og noen er med på kjøkkenet og lager varmmaten som serveres til 

lunsj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I oktober skal vi… 

• Uglene skal på ugletur og ha ugleklubb. Vi går på tur sammen med de andre uglene på 

bygget. I ugleklubben så skal vi arbeide med boken ‘’fuglefesten’’, bli kjent med bokstavene i 

navnet vårt og spille spill.  

• Uglene skal ha siste dag på svømming. 

• Dragene skal på dragetur og ha drageklubb. Dragene går på tur i nærområdet. I 

drageklubben så arbeider vi med temaet vårt, sosial kompetanse og lek.  

• Vi skal arbeide med språk- og leseaktiviteter i små grupper.  

• Vi skal fortsette med temaet vårt høst. Temaplan ligger ute på nettsiden, samt henger på 

avdelingen      . 

• Hver fredag så deler vi inn i tre grupper. Der en gruppe er med på tur sammen med noen 

barn fra sommerfuglene, og sammen drar vi og panter flasker eller går til en lekeplass. Den 

andre gruppen er med på kjøkkenet enten for å lage mat eller for å leke, og den tredje 

gruppen er på avdelingen og leker, spiller spill eller leser bok.  

• Det blir markering av FN-dagen fredag 21.oktober. Det blir åpen kafe i barnehagen fra kl. 

15.00-16.00. Vi ønsker at de som kan og vil bidra, kan ta med seg noe mat. Det vil bli hengt 

opp en lapp i garderoben der dere eventuelt kan skrive dere på.  

Barnehagen stiller med saft, kaffe og te.  
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Bursdager: 

Hipp hurra for Eskild som har bursdag 05.oktober!  

Hipp hurra for Raisa som blir 3år, 20.oktober! 

Hipp hurra for Frøya som blir 5år, 24.oktober! 

Hipp hurra for Nathan som blir 3år, 25.oktober!  

 

 

                                                   Mvh Mari, Eskild og Marisol 


