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Nå er oktober snart over og vi er kommet godt i gang med barnehageåret. Flott å se at barna er 

blitt veldig trygge på alle oss voksne. I oktober har temaet vært høst og vi har sett etter 

forandringer i naturen. Høstblader er tatt inn i samlingsstundene og sanger er sunget. «Høsten 

kommer, adjø da sommer. Takk for sol. Takk for lys. Hør nå suser vinde, stryker oss på kinnet 

Det er høst, det er høst» Vi har hatt turer til lekeplasser og lekt med høstblader vi har funnet 

på vår vei. Vi har kledd dokker i varme klær og noen har laget fine bilder i høstfarger.  

Vi har også feiret FN dagen, hvor vi i flere samlinger har fulgt et opplegg som er laget av 

FORUT. Her følger vi ei lita jente som heter NANA. Det er store bilder og sanger knyttet til 

temaet. Dette syntes barna var veldig gøy å være med på. Vi har med de yngste barna satt fokus 

på å være gode mot hverandre, være venner, og vi har øvd på å dele. Dette er et viktig arbeid 

som ikke kan læres tidlig nok og som er viktig for oss gjennom hele året. Dagen vår ble feiret 

med LAPPER som Helle stekte på takka og der fikk tegninger med dere hjem og et vipps nummer 

hvor dere kunne gi en gave. Tusen takk til alle dere som var med å gi gave til dette prosjektet.  

Vi har i slutten av oktober også gjennomført foreldresamtaler med alle dere foreldre. 

 

I november kommer vi til å jobbe med temaet: EVENTYR og litt advent og juleforberedelser. Vi 

skal innom tre forskjellige eventyr: Bukkene Bruse, Skinnvotten og Gullhår og de tre bjørnene. 

Det vil bli sanger og dramafortellinger og vi leker og forteller eventyrene både ute på tur, og i 

samlinger inne. Sanger og andre aktiviteter blir også knyttet opp mot temaet.  

På Rompetroll jobber vi hele tiden med språket og barnas språkutvikling. Vi leser bøker, og ser på 

tegninger og leker sammen med barna, mens vi prater og setter navn på det vi gjør sammen.  

 

 

Praktiske opplysninger:    

• Mor til Abel, Tina, er representant fra foreldrene i samarbeidsutvalget (SU) og kan 

kontaktes om det er noe dere vi ta opp i SU. Referat fra møtene er tilgjengelig på 

hjemmesiden. 

• Fint om dere tar en tur innom badet for å sjekke om det er ekstratøy i skuffen til ditt 

barn. Det har regnet mye i det siste og det er en del barn som har lite tøy i skuffene 

sine. Det er flott og veldig praktisk for oss, om dere merker tøyet med barnets navn. 

• Fingervotter er ikke å anbefale, men regnvotter eller tovet ullvotter er veldig ok på 

regntunge dager. 

• Rompetrollane har mobilnummer 95450024 

 

Vi ønsker dere alle en fin november måned.  
 

 

                 Anne Sol, Hilde, Sondre, Valeska, Manal, Shareefa og Anet. 
 


