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Hei alle sammen. 
Da er det høst for alvor, og det har vi merket godt de siste ukene. 
Vann i sølepyttene, har gitt gode tider for demningsarbeiderne på 
Fiolett. Vi ser mye kjekk lek både inne, ute og på tur.  
 
Vi har begynt å lese om Folk og røvere i Kardemommeby. Vi ser at 
det er ting fra boka som blir tatt med i leken, og vi har hatt besøk av 
både røvere (som betaler) og Tobias i tårnet. Fireåringene har jobbet 
med å lage Kardemommeby, mens de eldste er på førskolegruppe. 
De har allerede laget noen av husene og palmetrær. Dette skal vi 
arbeide videre med, og det blir spennende å se det ferdige resultatet. 
 
Vi har hatt turer til Vannassen, og området «vårt» i skogen. Der finner 
de fort på mye kjekt. Bygging av hytter, klatring, koking av 
konglesuppe, hinke på krykker bort til legen på steinen og mye mye 
mer. Det er kjekt å være ute på tur med denne fine gjengen.  
 
Førskolegruppen er kommet godt i gang, og vi er en del av 
ekorngruppen. Vi har arbeidet med forskjellige tema i 
Trampolineboken, og vært ute på tur der en har jobbet med samme 
tema.  
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Vi fortsetter med temaet om kardemommeby, og leser videre i boken 
Vi både lager og finner rekvisitter som kan brukes i lek på avdelingen. 
Kanskje må vi ha en liten Kardemommefest når vi er ferdig med tema. 
 
FN-dagen, markerer vi på Fiolett i år, på fredag 23.oktober. Vi snakker 
om barns rettigheter, og forteller om likheter og ulikheter med barn i 
andre land. Vi har noen sanger og fortellinger som vi skal høre på i 
samling.  
 
Vi fortsetter med småturer eller lengre turer hver dag. Barna syns det 
er kjekt å være ute på tur, og vi ser at de kommer fortere i gang med 
lek ute i skogen nå.  
 
Vi ser frem til en fin oktober måned!  
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