
Månedsbrev for Froskene 

Måneden som gikk: September 

September fløy av gårde og plutselig er vi i oktober. September i bar-

nehagen handler i stor grad om å lage trygge og gode rammer for bar-

na . Vi har lagt vekt på å ha forutsigbare dager og legge til rette for lek 

og samspill gjennom hele dagen. Vi føler at alle barna har funnet seg 

godt til rette, og vi ser at det knyttes vennskapsrelasjoner på kryss og 

tvers av både kjønn og alder.  

Vi har kommet godt i gang med tema høsten. Vi har gått fine turer i 

nærmiljøet og vi har studert høstfenomener på nært hold. Bladene 

skifter farger og faller ned, kastanjene dukker opp på bakken og vi 

kjenner det blir kaldere i luften. Inne har vi malt et tre med høstblader  

i vinduet og barna har laget flotte høstbilder som henger på avdeling-

en.  

I brannvernuken leste vi om Bjørnis og vi lærte oss nummeret til 

brannstasjonen. Vi testet brannslangen på lilla hus ved å slukke bran-

ner omkring på uteområdet. På fredag gikk brannalarmen og da gikk 

barna ut sammen med de voksne til et fast sted på uteområdet til li-

ten avdeling. Vi opplevde at barna syns dette var spennende, og de 

gikk rolig og fokusert ned trappen og ut porten. Etterpå snakket vi 

lenge med barna om hvorfor det er viktig med brannøvelser i barne-

hagen.  

3-4 åringene har jobbet godt med eventyret om Gullhår, og 4-5 åring-

ene begynner denne måneden med eventyret om Ulven og de sju gei-

tekillingene. Vi skal jobbe med begge eventyrene i oktober også, vi 

skal fordype oss i dem og ha mange gode samtaler med barna. Vi har 

også fordypet oss i venneboken om å samarbeide. Barna har vært 

svært engasjerte når vi har lest boken og i samtalene omkring temaet 

i etterkant. Å samarbeide betyr at vi kan hjelpe hverandre, og det har 

barna virkelig gjort de siste ukene.  

Førskolen, som nå heter Tigerklubben, har kommet godt i gang med 

sine aktiviteter og har mange planer fremover. Det er Tigerklubb hver 

onsdag frem til svømmingen starter i slutten av oktober. Torsdag 30. 

var det også oppstart for Regnbuekoret, barnehagens eget førskole-

kor. Det var en fornøyd gjeng som kom tilbake til avdelingen etter 

første øving. 

Onsdag 29. hadde vi foreldremøte på etasjen. Vi ønsker å takke for 

godt oppmøte og engasjerte foreldre. Takk for gode innspill og takk til 

de som meldte seg som FAU-rep. og vara. Dere er gode! 

Bilder som gjenspeiler teksten 

Bilde1 

Bilde 2 

Bilde3 

Bilde 4 



Mål og innhold: Oktober 

Barnekonvensjonen og barns rettigheter 

I oktober fortsetter vi å jobbe med tema høst. Vi synger sanger og skal 

lære oss ulike regler om høsten. Vi skal jobbe videre med begge eventy-

rene og vi skal begynne på en ny vennebok. I oktober handler vennebo-

ken om å vente på tur. Dette temaet dukker stadig opp særlig i situasjo-

ner som f.eks. påkledning, under måltidet  og når vi skal vaske hendene. 

Hva betyr det å vente på tur, og hvorfor må vi av og til vente? 

På turdagene våre har vi planer om se hvor barna bor. Vi tar gjerne et 

bilde av barnet på trappen, og vi snakker om fargen på huset, hvem som 

bor der og andre ting barna undrer seg over. Vi har begynt å snakke med 

barna om dette prosjektet, og vi har snakket om at vi skal bare se huset 

utenifra, og at vi ikke skal inn. Ellers  går vi turer i nærmiljøet, og besø-

ker lekeplasser og kjekke turområder.  

I uke 42 er det FN-uke i barnehagen. Hele denne uken skal vi snakke om 

arbeidet FN gjør og hvorfor dette er viktig for barna. Vi skal bli kjent med 

innholdet i Barnekonvensjonen, vi skal snakke om hvorfor barn trenger 

egne rettigheter, og hva det vil si at noe skal være/er til barnets beste. 

FN-dagen faller i år på en søndag, men vi markerer den i barnehagen 

fredag 22.oktober. Vi har planer om å invitere dere foreldre til en kjekk 

stund sammen med oss denne dagen. Det blir ingen innsamling denne 

gang, men vi håper at dere foreldre kan bidra med litt mat og kaker som 

vi kan servere. Nærmere informasjon kommer når det nærmer seg.   

Tiril som begynte hos oss i høst, begynner i ny barnehage 1. oktober. Vi 

kommer til å savne henne og familien, og vi ønsker dem lykke til i ny 

barnehage. Allerede 4.oktober begynner det en ny gutt på vår avdeling. 

Han heter David og blir 4 år i desember. Hjertelig velkommen til oss på 

Froskene.  

Månedens sang:  Høstsang  

Månedens nøkkelord: Høst, regn, kaldt, FN, Barnekonvensjonen, 

rettigheter, vente på tur.   

Månedens bok: Vennebok om å vente på tur. 

Høstsang  
(mel: Bjørnen sover) 

Høsten kommer, 
adjø da sommer 
takk for sol og lys. 
Hør nå tuter vinden 
stryker deg om kinnen. 
Det er høst nå 
det er høst nå 
høsten den er fin. 

Viktige datoer: 
 

15.10—Leah 4 år 

 

Uke 41—Høstferie 

Uke 42—FN-uken 

28.10 —Miljødag 

Viktig informasjon: 

 

Referat fra foreldremøtet blir 

lagt ut i løpet av uke 40. 

 

Barna trenger matboks kun til 

frokost. 

 

Husk å merke alle barnas  

eiendeler med navn. 

 

Avdelingens mobilnummer  

er 918 93 505 

 

Alt yttertøy skal hjem til vask 

hver fredag. Ved behov tas 

regntøy hjem hver dag til  

tørking.  Husk å sjekke om 

støvlene er våte.  

 

Barna må ha sekk hengende i 

garderoben. Oppi sekken skal 

det ligge ett skift i pose.  

 

Husk dobbelt skift i skapet. 

Klær etter vær.  Nå er det lurt 

å ta med tynne luer og votter 

som tåler vann.  

 

Husk vannflasker hver dag. 


