
                  Månedsbrev Oktober Froskane 
 

 

 

 

Hei alle sammen. Da har gråværet kommet og vi er godt inne i høstmånedene. Vi 

kommer til å se litt forandringer i naturen, noe som er med på å skape undring og 

gode samtaler med barna når vi går på tur. Når vi snakker om tur så vil vi på 

Froskane bare si at barna er kjempeflinke! Det er kjempegøy å se at barna gleder 

seg til å gå på tur og at vi har det så fint på tur. Vi ser fram til mange flotte turer 

denne høsten både i regn og solskinn. 

 

I Uke 38 hadde vi brannvernuke her i barnehagen. Vi har hatt samlinger der vi har 

fått treffe brannbamsen Bjørnis og lært sangene hans. Vi har i tillegg hatt to 

brannøvelser og hatt samtaler med barna rundt dette. Barna har vært kjempeflinke til 

å forstå at det er viktig å øve på dette slik at hvis brannalarmen en gang skulle 

utløses, så vet vi hva vi skal gjøre.  

 

I Oktober vil temaene på Froskane være Venner deler, Forut og Forming. 

Vi markerer FN dagen her på huset 23 oktober. Vi skal også gjennom denne 

måneden følge et opplegg fra Forut, hvor vi blir kjent med Nanah og livet hennes på 

landsbygda i Sierra Leone. Vi vil også ha forskjellige formingsaktivitet knyttet til dette. 

 

BURSDAGER 

- Andreas  20. oktober – 4 år 

- Oliver     22. oktober – 4 år 

Ellers:  

 

- Det er fotografering mandag 12 oktober. Barna må være i barnehagen 

innen 09:30 denne dagen 

- Det er planleggingsdag fredag 16 oktober. Barnehagen stengt 

- Det vil bli et alternativt opplegg til FN dagen i år. Det blir ikke middag eller 

loddsalg, nærmere beskjed kommer etter hvert. 

- Vi har elev fra VG1 Kvadraturen skolesenter hver fredag fremover. Hun heter 

Fatima og begynner fredag 09. oktober. 

- Cay skal ha to 1BLU studenter. De starter uke 43. 

- Ta gjerne kontakt med oss om dere lurer på noe eller har innspill til tema. 

 

                              Telefon Froskane 93427413 

        

                                                                            Gratulerer med 

                                                                         dagen, Andreas og 

                                                                          Oliver!            

                            

Vi ønsker alle en fin høstmåned. 

Hilsen alle oss på Froskane. 

        
    
      
      

    
    

      
      
    


