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I oktober har vi hatt sau som tema på avdelingen. Vi har hatt 
samlinger om sau der vi har snakket om sau i samling og sunget 
sanger om sau. Vi har også hørt på sauelyder og sett på ulike bilder 
av sau. Barna fikk også ta og kjenne på saueskinn i samling. Da 
snakket vi om at ull kommer fra sauen. Vi laget også et bilde av sau 
som formingsaktivitet. Barna fikk lime på bomull og pinner på ark og 
det ble flotte bilder av sau som vi hang opp på avdelingen. 
 
Vi har også sett på hvordan fargene har forandret seg ute når vi har 
vært på tur. Vi har vært på tur til ulike lekeplasser i nærområdet. 
 
24.10 markerte vi FN-dagen i barnehagen. Denne dagen kom foreldre 
på besøk og så på dokumentasjonsvegg på avdelingen som barna 
hadde laget. Vi har også vært med på FORUT sin barneaksjon som 
handler om 15 år gamle Indrani fra India. Vi har sett på bilder av 
henne som vi har hengt opp på avdelingen og bamsen Monki har også 
vært på besøk i noen samlinger. Vi har også hørt på musikk som har 
vært i forhold til dette temaet.  
 
Ellers har vi hatt tegneaktivitet til musikk og vært mye ute i 
barnehagen sitt uteområde. 
 
Studenter fra UIS har også vært i praksis hos oss i uke 42 og 43 i 
oktober måned. 
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Denne måneden skal vi ha hest som tema på avdelingen. Vi skal 
snakke om hest i samling, se på bilder av hest og synge sanger om 
hest. Vi kommer også til å ha fokus på dette temaet i andre aktiviteter 
på avdelingen. 
 
Vi skal også ha fokus på trafikk denne måneden. Vi skal snakke om 
dette temaet i samling og når vi går på tur. 
 
I november blir det foreldresamtaler. Liste over dette er hengt opp på 
tørkeskapet i garderoben med ulike tidspunkt. 
 
Fredag 18 november er det planleggingsdag i barnehagen. Da er 
barnehagen stengt. 
 
Vi kommer også til å starte med juleforberedelser i november måned. 
 
Marianne jobber nå 60% som konstituert pedagogisk leder på blå 
avdeling. Hun skal være i praksis fra 07.11.2022 – 09.12.2022 og vil 
da ikke være der i denne perioden. Da jobber Junia 100% som  vikar 
på blå avdeling disse ukene. 

Månedens sanger «Fola, fola blakken» og «Kan du si meg hvem jeg er?». 
 

Månedens tegn  Hest:                               Trafikk:    

                                
                                    



 


