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September 
 

Sist uke var det Brannvernuke 

og vi brukte brannstasjonens 

eget opplegg om Brannbjørnen 

Bjørnis. Vi var innom mange 

temaer som hva gjør vi og hvor 

møtes vi om alarmen går, hva 

gjør vi om det er røyk i rommet, 

hvilket nummer ringer man og 

hva sier man til brannvesenet. 

Vi var innom levende lys og 

komfyrer, at vi ikke må gjemme oss om alarmen går, 

 

Vi måtte teste brannslangen og brukte kritt for å tegne en stor flamme på 

veggen ute før alle som ville fikk «slokke» brannen. Dette var stas og det var 

god stemning blant alle de små «brannmennene» :o)  
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men det kjekkeste var nok temaet om 

røykvarslere. Vi var enige om at det var viktig 

å teste røykvarslerne av og til slik at vi vet om 

batteriet virker. De som hadde lyst fikk teste 

ved å trykke på knappen og det ble mye høy 

piping til barnas store glede :o)  

 

 

 

 

 
 

 

Vi holder nå på med å male  

høsttre. Vi tegnet først rundt 

arm og hånd og har malt den  

slik at det blir stammen.  

Neste steg er å male høstblader 

på treet.  

 

 

 
  
 
 

 
 

Oktober 
 

Været blir stadig kaldere og det er tid for å legge litt gode og varme klær i 

kurven til barna. På regnværsdager er det lett å bli litt blaute så det er viktig å 

ha nok skifteklær i barnehagen. To fulle sett bør det alltid ligge her.  

Vi ser at en del har litt for stramme bukser og da er det ikke så lett å leke. Det 

er også vanskelig å være selvstendige på do når de ikke får av og på buksa selv. 

Det beste i barnehagen er myke og gode bukser som er lette å bevege seg i :o) 
 

Bursdag 

 

Ag blir 4 år 19. oktober 

 

Hipp Hurra for deg! 
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Nå begynner vi opp med temaet, Verdensrommet. Dette vil være et 

gjennomgående tema hele året og vi starter med planetene våre. Vi begynte å 

lage et tankekart og skrev ned alt barna visste om verdensrommet. Noen kunne 

mye og andre mindre, men alle syntes det var et spennende tema :o) 

 

 
 
 

FN-dag 

 
Ifølge Rammeplanen skal «barnehagen gi barna kjennskap til betydningen av 

menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen». Så vi velger å legge vekt på 

hva FN`s barnekonvensjon sier om barns rettigheter. Vi vil gi barna en 

forståelse for at det finnes barn rundt om i verden som ikke har det like trygt 

og godt som de selv har. 24. oktober er det FN-dag og den pleier vi å markere 

med cafe for dere foreldre. På grunn av Covid-19 går dette arrangementet ut, 

men vi vil jobbe med dette temaet gjennom hele uke 43.   

 
Info 

 

 Sjekk av ekstratøy er veldig viktig i og med at vi ikke har kapasitet til å 

ha låneklær liggende i barnehagen. Vi anbefaler at dere til enhver tid har 

2 sett med klær liggende i kurven.  
 Abonner på hjemmesiden vår. Der vil månedsbrev, temaplan o.l. bli lagt ut. 
 Gi beskjed innen 09.00 om barnet ikke kommer i barnehagen. 

 
Hilsen Sung, Grete, Dorota, Torunn og Åse Brit 
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