
Auglend barnehagene, avd. Hillevåg 
 

Månedsbrev for Bjørnene oktober 2020 

TEMA: Høst, FN og Inkludering 
Evaluering av  

september 
 

 
 
 

 

Vi har hatt en fin september måned, med mye fint vær, men vi ser 

nå at høsten har startet. Barna synes det er veldig kjekt å samle 
blader i hauger å hoppe oppi det. Bjørnene har også fått gått på fine 

turer i nærmiljøet der vi har besøkt hestene og hønene i Hillevåg. 
Ball bingen har vi også vært i noen ganger da tar vi med oss nettet 
som vi har med hoppetau, strikk, ballonger, ball, høyttaler som vi 
spille musikk til leker vi har.  
Johannes har blitt 4 år så vi har feiret bursdag med bursdag samling, 
krone og raketter hipp hurra. 
Vi har jobbet mye i september med vennskap, der vi har brukt 
venneboka Dele og vi har snakket om hvordan en god venn er med 
hverandre, og at vi skal hjelpe hverandre. Det er en fin gjeng på 
bjørnene som vi er så glad i. 
I september har vi hatt brannvernuke der vi har blitt kjent med 

Bjørn is, vi har hatt brannøvelse, lest i bøker om Bjørn is, Puzzle spill 
og hatt samling der vi har sett hvordan en brann ser ut, 

brannvarsler, brannbil ol. 
5 års klubb har startet å vi har jobbet med meg selv og kroppen 

min. 
Barna har fått hver sin arbeidsbok Trampoline som vi jobber med. 

 
Planer for oktober 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Denne måneden vil vi ha tema høst og FN. Vi har begynt å se at 

bladene faller ned fra trærne, og de har fine Høstfarger. Når vi går 
på tur vil vi plukke med oss blader som vi kan lage noe fint av.  

I uke 43 er det FN og da vil vi snakke med barna om FNs 
Barnekonvensjon, om barn i verden. P.g.a Corona kan vi ikke ha 

felles FN dag sammen med de andre avdelingene. 
Vi skal bruke venneboka om kanin og pinnsvin som går på 

Barnekonvensjon. 
I oktober kommer vi til å starte opp igjen med miljødag der vi skal 

vaske leker, rydde på vår uteplass, koste, vaske sykler og kaste ting 

som er ødelagt. 
 

Hovedmål: Barna skal få kjennskap til FN og Barnekonvensjonen. 
                     Hva skjer med dyr og natur når det er høst  

 
Delmål: Barna skal lære om seg selv, og få kjennskap til andre  

               Kulturer. 
               Barna skal lære om barn i andre land/via Atlas, kart, 

               Og bilder. 
 



Auglend barnehagene, avd. Hillevåg 
 

 
 
 
 
 

 

Sosialt mål: Å hjelpe hverandre, være en god venn. 
 
 
Nøkkel ord: Høstblader, Pinnsvin, Bjørn.  
 
 
Språklige mål: Si noe fint til hverandre. 
                          Barna skal få fortelle om sin familie. 
                            

Sanger: Pinnsvin familie på fem. 
               Bjørnen sover. 

               Morgen dagens søsken. 
               A kari kitsji komba. 

           
 

Månedens bok: Gleding! 
                            Vennebok Barnekonvensjonen. 

 
 

Eventyr: Gullhår og de tre bjørnene.  
                         
                
 
             

 
Praktiske opplysninger 
 
 

 
-Barna må ha på klær etter været når de kommer om morgenen. 
Det er litt kjølig på morgenen, så ett par votter er også fint å ha 
med. Husk også å sjekke om det er nok skiftetøy med.  
-28 oktober skal 5 års klubben gå til byen for å besøke Maritime 
Museum så alle barna på 5 års klubben må være i barnehagen 
Til 8.00 denne dagen. Da er det også fint hvis de har spist frokost, 
siden vi trenger tiden. 
-Nå er det høst så barna må ha med varme klær til å ha under 

regntøyet. 
 

Eva Lise begynner som pedagogisk leder inne hos oss 1. oktober. 
Det gleder vi oss til!  
 
 
Hilsen Anita, Kim, Cathrine og Eva Lise 

 


