
MÅNEDSBREV OKTOBER - ENGEN
Tilbakeblikk
Litt om måneden som har vært 

I september har vi hatt fokus på å bli godt kjent med hverandre og hvordan vi
ønsker å ha det sammen, hvordan vi snakker til hverandre, hvordan vi kan
hjelpe hverandre, og hva det betyr å være en god venn. Vi har hatt
hjem/barnehage som tema og barna lært mye om dem. Vi har snakket om seg
selv, ulike typer familier, venner etc.
I uke 38 hadde vi om brannvern i barnehagen. Vi ble kjent med Bjørnis som har
lært oss om brann, brannbil, brann øvelser og brannvarslere. 
Takk til de av dere som kunne komme på foreldremøte, det var hyggelig å bli
litt bedre kjent med dere.

Hva skjer på Engen i oktober? 
Mangfold og fellesskap / FN dagen 

I oktober vil vi arbeide med temaet «Mangfold og fellesskap» som tar
utgangspunkt i rammeplanens fagområde «nærmiljø & samfunn». Gjennom
temaarbeidet skal vi bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø,
samfunnet og verden (Rammeplan for barnehage, 2017, s. 50-51). 
Vi skal ha en prosjekt «Verden rundt med eventyr og musikk» som er sterk
tilknyttet mangfold og felleskap. Vi har mange nasjonaliteter representert på 
 avdelingen. Her møter barna ulike individer og ulike kulturelle ytringer, og lærer
å respektere at vi er forskjellige. Det er viktig at barnehagen er en arena hvor
barn får positive fellesopplevelser og gode erfaringer med ulike kulturer, språk
og mennesker, og derfor ønsker vi at barna møter verden med tillit og
nysgjerrighet, samtidig gi kjennskap til andre deler av verden og skape
lekemagi. 
«Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens
samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynmangfold.
Barnehagen skal skape interesse for samfunnetsmangfold og forståelse for
andre menneskers livsverden og levesett» (Ibid., s. 54-55). 



Vårt fokus denne måneden er at alle har rett til deltagelse, inkludering og
medbestemmelse i leken. Vi har også fokus på å skape gode relasjoner og
derfor jobber vi mye gruppevis, det vil si at vi deler barna inn i mindre grupper
slik at vi lettere kan legge til rette for god lek, samspill og kommunikasjon. «I
barnehagen skal alle barna kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet
og å være positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge
til rette for utvikling av vennskap og sosialt felleskap» (Ibid. s. 21-22). 
FN-dagen arbeider vi med å gi barna mulighet til å forstå sin egen identitet og
kultur, samtidig møte andre kulturer med åpenhet, inkludering og toleranse. Vi
tenker at dette arbeidet er med på å utvikle barnas interkulturelle kompetanse. 
Rammeplanen for barnehagen sier blant annet at barn skal få forståelse for
at det fins mange ulike måter å forstå ting på og leve på, og ikke alle har det
like godt som oss. Vi skal gjennom samtaler, bøker, lek og sanger skape
erfaringer med dette temaet. 

Mål for kommende periode: Mangfold og felleskap. Rammeplanen forteller oss
at «Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen
kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale
og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og
erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.» (Ibid., s.
9). 
Mål for oss voksne: 
• Bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke
og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. 
• Vi skal synligjøre variasjoner i verdier, religion,  livssyn etc. 
Mål for barna: 
• Bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom
skapende virksomhet ute og inne. 
• Barna skal møte varierte impulser, opplevelser og erfaringer i lokale, nasjonale,
internasjonale perspektiver. 
Bøker for oktober måned er: Eventyr fra forskjellige land, kart og fakta bøker
om verden, forskjellige land og andre kulturer, bøker om vennskap.
Sanger og rimer: «Fader Jakob» på ulike språk, «Hei, hello, bonjour, guten tag»,
«Morgendagens søsken», «Det er godt å ha någen», «Høsten kommer»,  «En ring
av gull».



Praktisk informasjon
Sjekk plassen til barnet ditt, samt yttertøy og skiftetøy.
Ta hjem evt. tegninger, småting ol som ligger på plassen.
Ha rett navn i klær og sko.
Passe på at klær og sko er i riktig størrelse. 
Vi setter pris på at dere hjelper oss å holde orden o garderoben 

Viktige datoer 

10. oktober - markering av verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er
«Vi trenger hverandre. Løft blikket!». Ingen er bare det du ser. Men vi trenger
at noen ser det. Vi har alle et grunnleggende behov for å være en del av et
fellesskap.
uke 41 – skolens høstferieuke. Er det noen av barna som skal ha fri noen av
dagene er det veldig fint om vi får beskjed i forkant slik at personaletbkan
ta ut feriedager eventuelt avspasering.
FN-dagen: mandag 24. oktober kl.15.00-16.00 vil vi feire Fn-dagen med barna
og dere foresatte i barnehagen. Velkommmen! Vi skal selge lapskaus og
kunst. Vi har i mange år støttet Indiaforeningen og vi har sendt penger  til
fadderbarnet vårt. Det vil koste 40 kr. for en tallerken med lapskaus,
saft/kaffe og 40 kr. for kunst. 

Vi minner om at dere skal bruke 
Vipps-#23624 Indiaforeningen, 

merkes med barnehagens navn 
slik at de kan spore hvem 

pengene kommer fra.

28. oktober – Halloweenfest sammen med Reiret. De som har lyst kan kle
seg ut.  

Ønsker alle en fin høst! 
Hilsen fra Andrea, Embla, Martine, Silje, Zainab og Sylwia


