
Månedsbrev for Gresshoppene 
Oktober 
 

I september har vi … 

- hatt tilknytningsperiode og tatt imot ett nytt 

barn 

- hatt fokus på trygghet, stabilitet og 

forutsigbarhet 

- delt inn i grupper for å skape gode forutsetninger for relasjonsdannelse 

mellom personal og barn og mellom barna 

- utforsket barnehagens uteområde og lagt til rette for barnas motoriske 

mestring og glede 

- stimulert barnas språk i hverdagsaktiviteter, samt i sangsamling og med 

høytlesing 

- begynt å jobbe med temaplanen om «Sansene våre» 

- hatt språkgrupper med boken «Jeg vil bake, sier Nora» 

- gått miljøtur og kastet søppel og utforsket nærområdet 

 

I oktober skal vi … 

- ha tilknytningsperiode og ta imot den siste gresshoppen dette 

barnehageåret 

- fortsette å ha fokus på trygghet, tilknytning, stabilitet og forutsigbarhet 

- ha lekegrupper. I lekegruppene er vi aktive voksne som deltar, støtter og 

veileder barna i deres lek 

- stimulere barnas språkutvikling i ulike situasjoner, som for eksempel 

under måltid og påkledning og i lesegrupper. Ifølge Rammeplanen skal 

«alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en 

helhetlig språkutvikling». Vi gjentar barnas verbale og nonverbale uttrykk 



og benevner det som skjer for å skape et språkstimulerende miljø på 

avdelingen. 

- ha lesegrupper med boken «Jeg vil bake, sier Nora».  

- ha formingsaktiviteter der barna får bruke kroppen og sansene til å 

uttrykke seg estetisk  

- leke på barnehagens uteområde og gå turer i nærområdet. Vi skal ha fokus 

på at barna opplever glede og mestring både når vi leker ute i barnehagen 

og når vi er på tur 

- jobbe videre med temaet «Sansene våre».  

- ha sangsamlinger, og høre på musikk/synge både inne og ute. Musikk og 

sang utgjør gode verktøy for språklæring for de yngste.  

 

Minner om at det begynner å bli kaldere, og vi ønsker derfor at dere ser til at 

vognpose/ekstraklær og yttertøy er tilpasset årstiden vi beveger oss inn i! 

 

Hipp hurra for månedens bursdagsbarn 

Elodie fyller ett år 1.oktober 

 

Viktige datoer 

- 21. oktober: Vi markerer FN-dagen! Denne fredagen ønsker vi alle 

foresatte velkommen til åpen cafè i barnehagen fra klokken 15.00 til 

klokken16.00. Vi ordner kaffe, te og saft- og håper at de av dere som har 

mulighet tar med en matrett til cafeen. Det vil bli hengt opp en lapp i 

garderoben der dere kan skrive opp hva dere eventuelt tar med. 

- I uke 41 er det høstferie, og vi ønsker gjerne beskjed dersom dere har 

planlagt å ta fri fra barnehagen!  

https://pixabay.com/no/ballonger-fargerike-bursdag-flying-1903713/

