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Barns beste, først! 

MÅNEDSBREV HVIT BASE - OKTOBER 2022                 

Evaluering av september 
 
 
 

 

 
I september måned har vi sett på naturen som er i endring. 
Bladene endrer farge og faller ned, været har gått fra å være 
varmt og mye sol til å regne, blåse og være kaldt. 
I uke 38 var det brannvernuke. Da var det også en 
brannøvelse. Midt i samlingen ringte alarmen. Barna var 
veldig forberedt på hva som skulle skje og reiste seg opp og 
gjorde akkurat som de skulle. 
Fredag 23.september var det internasjonal tegnspråkdag. Da 
hadde Grønn og Fiolett laget en tegnspråkløype til oss på 
baksiden, som ble avsluttet med en liten tegnspråksamling 
med Unni og Mia som hadde med seg Aud og Glenn. 
Vi har også startet opp verdensromtemaet vårt. Vi har 
snakket mye om verdensrommet generelt, sola, romskip, 
planetene nærmest sola. Alle har laget sin egen astronaut 
som er hengt opp på veggen, og de fleste har fått laget egen 
romrakett. 
Skolegruppen har kommet godt i gang, og alle har prøvd 
både trampolinebok, tur og overgangssekk. 
Årsgruppene har laget Klatremus sin gitar, snakket om 
hvordan vi skal være mot andre/hvordan Mikkel Rev er mot 
de andre dyrene, og vært på tur. 
 

Planer for oktober 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Vi vil fortsette med verdensromprosjektet vårt i Oktober. Bli 
kjent med nye planeter som blant annet Tellus, Mars og 
Jupiter, undre oss over hva som finnes der ute, lese bøker 
osv. 
Ute ser vi bladene endre farge og falle rolig ned fra trærne, 
og vi vil fortsette å undre oss over endringen i naturen. 
I forbindelse med FN-dagen 24. oktober skal vi ha fokus på 
barns rettigheter og barnekonvensjonen. Det blir markering 
mandag 24. oktober kl. 15:00-16:00 i barnehagen. Mer 
informasjon kommer. 
I uke 41 er det skolens høstferie. Vi setter stor pris på 
beskjed tidligst mulig dersom noen skal ha noe fri denne 

uken       

 
I uke 42 får vi to barnehagelærerstudenter fra UiS som skal 

være hos oss i 3 uker. Dette gleder vi oss veldig til       

 
 
Hilsen Vegard, Gry, Anita, Naime, Line og Ingrid  

Månedens sang «Jeg er en astronaut», «Planetsangen», «Høsten kommer», 
«Bladene de faller ned», «regnværssang» 
 

Praktisk informasjon Høststormene setter inn. Det er derfor VELDIG viktig at dere daglig 
sjekker at barna har nok skiftetøy i kurven. Spesielt sokker og 
bukser. Husk at når dere tar med våte klær hjem, så må det 
erstattes med nytt tøy. 

 


