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Hei alle sammen. 
Vi er på full fart inn i høsten, men har fått nyte noen fine, varme 
dager også i september.  
Vi har fortsatt hatt fokus på tilvenning denne måneden, og at 
barna skal bli trygge og kjent med hverandre, oss voksne og 
barnehagehverdagen. Ellers har de yngste blitt kjent med de 3 
bukkene Bruse, vi har startet på tema om sansene våre og lært 
mer om øret, vi er blitt bedre kjent med familien i serien Året 
rundt, der vi også har hatt mange kjekke formingsaktiviteter 
knyttet til tema i episoden. 
 
I september var det nasjonal brannvernuke. I løpet av uken fikk 
barna fikk øve seg på nummer til nødetatene, vi hadde 
formingsaktivitet der de laget en brann, gjennomførte en 
brannøvelse og fikk til og med slukket en liksombrann på vinduet 
– med ekte brannslange.  
 
23.september feiret vi den internasjonale tegnspråkdagen i 
barnehagen. Vi inviterte med alle avdelingene til sporløype på 
baksiden. Her hang det poster som alle handlet om tegnspråk. I 
enden av løypen satt Unni og Mia som hadde fått besøk av Aud 
og Glenn. Disse hilste på alle som hadde fullført sporløypen. En 
kjekk aktivitet!  
 

Planer  
for oktober 
 
     
 

        
 

 

 
I oktober skal vi markere FN-dagen den 24. oktober. Vi skal i den 
forbindelse bli kjent med FNs barnekonvensjon, lære om andre 
kulturer og gjennom Forut bli kjent med 5 år gamle Indrani fra 
India. Forut er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler 
og SFO, om livet til barn i Foruts samarbeidsland i Afrika og Asia. 
Opplegget fornyes hvert år, og saker stort engasjement hos barn i 
Norge. På grunn av Covid 19 valgte vi i Auglend barnehagene å 
utsette fjorårets aksjon til i år. Derfor bruker vi materiellet fra 
2021.  Filmene og musikk om Indrani finnes fortsatt på Forut sine 
sider, på spotify og på You-Tube.  
 
«Personalet skal gi barna begynnende til betydningen av 
menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen» Rammeplan 
for barnehager. 
 

Tegn i fokus: 

          
       Barn                 rett              India                       forskjellig                     likt 
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Praktiske 
opplysninger: 
 

 
 

 
- Vi ønsker at barna har med seg en ren vannflaske i sekken hver 

dag.  
 

- Ta med yttertøy hjem til vask hver fredag, og når det er behov. 
Sjekk også kurvene for byttetøy, slik at de alltid har ekstra. Klær 
som passer årstiden – og barnet.  
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