
Månedsbrev for oktober RØD 

 

 

September har allerede vært, og vi er nå over i høst på ekte med oktober foran oss. Takk for godt 

oppmøte på foreldremøtet. Vi vil etter høstferien sette i gang med foreldresamtaler, og ser at dere 

har skrevet dere opp ute i garderoben. 

Vi har mange fine lekegrupper og aktiviteter på Rød om dagen. Vi ser også mye god lek ute i naturen 

når vi er på turer med avdelingen. I rammeplan for barnehagen står det: barnehagen skal ivareta 

barnas behov for lek. Leken skal ha en sentral plass i bhg, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Bhg 

skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Bhg skal inspirere til og gi rom for ulike 

typer lek både ute og inne. Vi har vært heldige med mye fint vær og har derfor vært ute med grupper 

fra morgenen av også. Dette gjør at vi får små grupper som får en beskyttet god lek inne og ute. Vi 

har høst og meg selv/famile som fokusområde nå i høst, samtidig som vi bygger opp under de gode 

relasjonene og samarbeidet i leken. 

Fredag 21.oktober er bhg stengt. Da har vi planleggingsdag. Mandag 24.oktober, kommer vi alle 

sammen på foreldretreff her i bhg. Da er det FN-dagen og vi markerer den med å samle inn penger til 

vår vennskapsby Rajshahi i Bangladesh og spise mat sammen her på ettermiddagen. Innkalling og 

informasjon kommer seinere.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Vi har felles turdag på stor avdeling på fredager. Noen ganger drar vi på tvers av grupper. Som regel 

blir det hver avdeling for seg. 

Det er nå viktig med varme klær som vi kan ta på 

når kulda setter inn. Husk at ull og fleecetøy er godt å ha under regnklær og dresser. Votter, lue, hals 

og pannebånd, er også deilig å ha tilgjengelig framover. 

Ta kontakt om dere lurer på noe. 

Vh Lene, Rød avd. 


