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TEMA: HØST- TRAFIKK SIKKERHET 

 
Oktober 

 
FORUT 
 

 
FN dagen 

I oktober har fokus vært rettet mot FORUT barneaksjonen, der Indrani og 
apekatten Monky har vært i sentrum, vi ble også kjent med et dyr som er veldig 
viktig for folk i India og som vi har lært litt mer av. Vi lærte litt mer om kua 
gjennom fortelling «hvorfor er kua hellig i India» 
Gjennom Forut arbeid, erfarte barna at alle barn i hele verden, har 
grunnleggende behov som å ha mat på bordet, kunne gå i barnehage, å ha et 
tak over hode, oppleve rettferdighet, kjærlighet osv. I forbindelsen med tema 
hadde vi ulike maleaktiviteter der vi blant annet malte en stein og do ruller som 
ble til spennende dyr som bor i India. 
I oktober har vi arbeidet litt med høst som tema, her har vi undret oss på 
forandringene i naturen. Barna har sett bladene falle ned fra trærne og vi har 
sunget «når bladene faller ned» i tillegg har vi også laget et høstbilde. 

 

 
November 

 
Høst 

 
De tre 
bukkene 
Bruse 
 

 

I november ønsker vi å arbeide videre med tema høst og eventyr om «de tre 
bukkene bruse» som vi allerede har begynt med. Det blir veldig spennende 
hver gang bukkene kommer på besøk under samlingen.  
Vi skal også ta imot to barnehagelærerstudenter. De skal ha praksis hos oss i 
fire uker nå og tre uker etter jul. Dekommer til å gjennomføre ulike aktiviteter 
med barna. Mer info om dem skal henge på tørkeskapsdøra i garderoben. 
I november og Desember skal vi arbeide med trafikksikkerhet i barnehagen. 
For dette formålet kommer vi til å bruke beltedyret «Tarkus» som vil hjelpe oss 
til å forklare barna hvordan vi kan forebygge trafikk og sikkerhetsulykker. Noe 
av det vi tenker er aktuell for oss er å bruke refleksivest, passe på at portene er 
luket, og å holde en voksen i hendene når vi er ute og går på tur. Vi har også 
lyst til å jobbe med trafikklys fargene. 
Vi starter med å lage julepynt snart. Om dere har formingsmateriell som vi kan 
bruke i barnehagen, tar vi gjerne imot det. 
Vi begynner med foreldresamtaler i slutten av måneden og i desember. Det er 
en mulighet til å ha disse samtalene på teams eller fysisk her i barnehagen. Vi 
tar kontakt med dere så fort vi kan. 
18.11 er barnehagen stengt pga. planleggingsdag. 

Hilsen alle oss på Gul! 
 

Diverse 
informasjon 

 
Husk å ha med nok skiftetøy og riktig klær i forhold til årstid, husk å merke alle 
klær og sko. 

Månedens 
bok og 
sang 

 
God morgen alle sammen. Pulverheksa, ormen den lange.  Gode gamle og 
kjente barnesanger.  
De tre bukkene Bruse eventyr og sang. Når bladene de faller ned.  

Månedens 
tegn 

                         

                                                                                                                                                          
         November                  Høst                                     Bukkene Bruse 

Glede, trivsel, lekested – 

det er Auglend barnehage det! 



 

 

 

 


