
Månedsbrev oktober 2022 

Måneden som gikk: september 

September har vært en veldig fin måned. Vi har hatt gode dager sammen. 

Barna har blitt enda tryggere på oss og hverandre og de fleste begynner å 

finne seg godt til rette i barnehagen.  

I september har vi begynt å dele oss mer inn i grupper, noe som har vært 

deilig for store og små. Vi har trasket i vei på tur i nærområdet og vært mye 

ute.  

 

Temaene for september har vært vennskap og følelser. I tillegg har vi hatt 

brannvernuke. Vi har lest mye bøker, snakket om følelser og hvordan man 

kan være en god venn. Vi har brukt den store boken om følelser og ille følel-

ses biblioteket av Stéphanie Couturier. Plass bakpå kosten av Julia Do-

naldson og nå mot slutten av september har vi lest Rot og Bjørne drar på 

stranda av Hege Østmo - Sæter Olsnes. De to siste bøkene handler om å  

inkludere nye i gjengen og leken. Vi har hatt mange gode konversasjoner når 

vi har lest de bøkene. Dette er ett tema vi ønsker å jobbe med videre.  

 

I brannvernuken leste vi en bok om Bjørnis og snakket om hva vi skal gjøre 

hvis det begynner å brenne. Vi øvde oss på å slukke brann! Tigerklubben 

lagte veldig store flamme malerier som Jim hang opp forskjellige plasser ute 

en formiddag. Regnbukse og støvler ble satt opp i brannmann stilling så alle 

var klare til å hoppe rett oppi støvlene, dra opp buske og springe ut for å 

slukke brannen! I sluttet av uken hadde vi en brannøvelse og besøk av en 

ekta brannmann. Kjetil, far til Jenny var så snill å komme og snakke med oss 

og vise oss noe av utstyret han bruker på jobb. Dette falt veldig i smak.  

 

Mål og innhold: oktober  

I oktober kommer vi fortsette med temaene vennskap og følelser i tillegg til 

å ha fokus på FN - dagen. Vennskap og følelser er et tema som er fint å dra 

med inn i arbeidet med FN. Rammeplanen sier blant annet at «barnehagen 

skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 

fremme mangfold og gjensidig respekt» Kunnskapsdepartementet, 2017. 



Nøkkelord 

Høst, halloween, gresskar, blader, kastan-

jer, vennskap,  dele, samarbeid,  glad, 

stolt, trist, misunnelig, FN - dag 

Periodens litteratur  

• Å lytte 
• Å dele 
• Å vente på tur 

Månedens oppbyggende setning  

Jeg er god nok som jeg er 

Informasjon & viktige dato 

• Husk å abonnere på hjemmesiden og sjekke informa-

sjonstavlen i gangen. 

• Det er viktig å sjekke klær i garderoben og passe på at 

alle har varme og gode klær nå når høsten er her. 

• All yttertøy skal hjem til vask hver fredag 

• 6. oktober—Foreldremøte for skolestartere på rødt 

hus kl. 19 

• FN dagen 24. oktober 

• Miljødag 27. oktober 

• FN kafé 28. oktober kl. 14.30—16.00  

Sanger, rim & regler 

Her kommer det være litt 

forskjellige nivå for å  møte 

alle barna der de er.  

Det e godt å ha någen  

Høstsang 

Ellinga vellinga  

Kjenner du Lotte  

Eplesaft & Tyggi 

Oh a le le 

 

Sosiale ferdigheter 

Fokuset vårt vil være at alle er like viktige og unike. Vi kommer også til lå ta ut-
gangspunkt i barnekonvensjonen og bli kjent med barns rettigheter.   

Barna lærer når de får utforske og erfare med hele seg. Gjennom samling, grupper, 
formingsaktiviteter, lek og lesing kommer barna bli bedre kjent med månedens   
tema. På den måten legger vi til rette at barna møter temaene i ulike settinger.  

I oktober begynner en ny jente på avdelingen vår. Vi ønsker Dainiel varmt velkom-
men til Romlingene. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med deg! 

Vi gleder oss til en fin oktober i lag!  
Hilsen, Jim, Janne, Kaja, Åse Brit & Dagny 


