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 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

40  3 

Vanntilvenning for 

Juliusklubben           

 

4 

Juliusklubb: førstehjelp 

 

5 

Tema: Høst 

 

6 

Tema: Småkryp 

 

7 

      Varm lunsj        

 

Hurra for Ola ! 

41 10 

Turdag 

11 

Juliusklubb Høstferie 

 

12 

Tema: Høst 

 

13 

Tema: Småkryp

 

14 

      Varm lunsj        

 

42 17 

Turdag 

18 

Juliusklubb Førstehjelp 

 

19 

Tema: Høst 

 

20 

Tema: Småkryp

 

21 

      Varm lunsj        

 

Hurra for Marian! 

43 24 

FN dagen 

«Vår planet, 

vår helse» 

25 

Juliusklubb Matematikk 

 

26 

Tema: Høst 

 

27 

Tema: Småkryp

 

28 

      Varm lunsj        

 

44 31 

Turdag 

HØSTEFERIEUKE: Gi beskjed om noen skal ha fri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høsten kommer snikende på oss, det vil 

gradvis bli kaldere og kaldere. Inne på 

smørblomst har vi det alltid varmt og godt 

sammen med gode venner. 

 

Nå i oktober kommer vi til å ha høst som 

tema for ulike prosjekter på avdelingen. Vi 

kommer til å snakke en god del om høsten 

for å gjøre barna bevist på årstiden vi er i, 

ulike kjennetegn av høst som vi kan finne 

rundt oss og at det blir stadig kaldere og vi 

må kle oss godt.   

Vi begynner også med fellesturer då 

svømmingen for Julius klubben er over. Vi vil 

at barna skal få bedre kjennskap til 

nærområdet vårt og hvor barna på 

smørblomst bor. Vi har derfor bestemt oss 

at de kommende mandags turene skal vi gå 

og besøke alle barna på smørblomst.  

 

 

 

 

 

Mandag den 24 er FN 

dagen. Vi markerer 

denne dagen i 

barnehagen både på 

avdelingen og med felles aktivitet sammen med 

andre avdelinger. Tema for FN dagen i år er «Vår 

planet vår helse» FN dagen skal rette 

oppmerksomhet mot FN mål og prestasjoner.  

Rammeplanen:  

Opplevelser og erfaringer i naturen kan 

fremme forståelse for naturens egenart og 

barnas vilje til å verne om naturressursene, 

bevare biologisk mangfold og bidra til 

bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra 

til at barna blir glade i naturen og får 

erfaringer med naturen som fremmer evnen 

til å orientere seg og oppholde seg i naturen 

til ulike årstider. 

 

Merkedager:  

 

• Ola 4 år  

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 
Forrige måneden har vi jobbet med 

inkludering og vennskap slik at alle skulle bli 

bedre kjent med hverandre. Vi fokuserte på 

at ingen skal føle seg alene og at dersom 

barna ser at noen er alene skal de spør om 

de ville være sammen med dem i en lek. 

Vi har fått en god gruppe, men barn som er 

flinke til og ta vare på hverandre. Selve 

oppstarten har gått veldig bra og vi har hatt 

en fin tid sammen alle ble bedre kjent, og vi 

koser oss masse på smørblomst.  

Vi ønsker også velkommen til Joseph som har 

startet hos oss nå i oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeplannen: 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å 

fungere godt sammen med andre og omfatter 

ferdigheter, kunnskaper og holdninger som 

utvikles gjennom sosialt samspill. I 

barnehagen skal alle barn kunne erfare å 

være betydningsfulle for fellesskapet og å 

være i positivt samspill med barn og voksne. 

Barnehagen skal aktivt legge til rette for 

utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. 

Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som 

de skal få hjelp til å mestre balansen mellom 

å ivareta egne behov og det å ta hensyn til 

andres behov. 

 

 

 

 


