
MÅNEDSBREV OKTOBER – SKILPADDENE 

 

«Nå er det høsten kan du se, for bladene de faller ned…blader faller ned… 

blader faller ned…ja blader faller ned».  

Nå er regnet på plass, det er mørkt både morgen og ettermiddag og vi merker det blir 

kaldere i været. Her kommer ett kort og noe forsinket månedsbrev for november. 

 

I september har vi hatt mange kjekke aktiviteter. Vi har hatt mange kjekke turer, FN kafe 

med besøk av dere foreldre, pysjamasfest og halloweenfest med mange flotte kostymer, 

dans og lek! 31. oktober begynte Christine hos oss. Hun arbeider som utfører og har vært 

hos oss tidligere. Denne måneden har vi også student på avdelingen. Marianne går andre 

året på barnehagelærerutdanningen ved UiS. Hun skal være hos oss i fem uker. Vi ønsker 

Christine og Marianne velkommen til oss. 

 

Denne måneden vil fordype oss i bøker. Vi har valgt ut to bøker som vi skal bruke over tid. 

Med de yngste barna på avdelingen skal vi lese om Lisen som ikke får sove. Boken har ett 

gjentakende mønster. Lisen får ikke sove 

uten dukken, dukken får ikke sove uten 

bamsen, bamsen får ikke sove uten… osv. 

Gjentakende mønster gir barn erfaringer 

ulike språk- og tekst mønstre. Slik blir barn 

kjente med at ulike strukturer ved språket.  

Ved at voksne og barn aktivt samhandler 

rundt formidlingen av boka gir den barn 

mulighet å fullføre ytringer og være aktivt deltakende i formidlingen av historien. Vi skal 

møte boken i bokform, gjennom figurer og i dramalek. Vi skal også være kreative og ha 

formingsaktivitet med utgangspunkt i boken om Lisen.  

Det er barnas opplevelser og erfaringer som gir ord og begreper innhold og mening. Når 

barna erfarer ved å se, høre og røre bruker de mange sanser på en gang. Mange slike 



førstehåndserfaringer gir begrepene et solid innhold. Får barna mange og sterke 

assosiasjoner mellom ord og erfaringer, blir ordenes innhold mer presist og godt lagret. En 

presis lagring bidrar til at barna lettere klarer å hente fram et ord når de har bruk for det.  

 

De eldste barna skal fordype seg i boken om Regnbuefisken. Regnbuefisken er en flott fisk 

med glitrende flotte skjell. De andre fiskene blir misunnelige 

og ønsker seg også glitrende skjell. Men regnbuefisken vil ha 

dem selv og vil bare vise seg frem. Til slutt kjenner han på 

ensomhet og velger å dele med de andre fiskene. Boken åpner 

for refleksjoner rundt raushet, deling og vennskap. Denne 

boken møter vi også gjennom konkreter/figurer, høytlesning 

og dramatisering. 

Arbeid med bøkene skjer i mindre grupper. Arbeid med språk i mindre grupper kaller vi ofte 

for språkgrupper. Språkgrupper er en viktig del av et godt språkarbeidet i barnehagen.  

 

I forbindelse med arbeid med bøkene skal alle barna reise en tur til biblioteket i mindre 

grupper. 

 

Nå er det tid for den årlige foreldreundersøkelsen. Alle skal ha mottatt SMS fra 

virksomhetsleder i Hundvågbarnehagene. Undersøkelsen gir dere foreldre og foresatte 

mulighet til å si deres mening om barnehagetilbudet, barns trivsel og samarbeid mellom 

barnehage og hjem. Vi i barnehagen og kommunen bruker resultatene til å vurdere og 

utvikle barnehagetilbudet. Vi på Skilpaddene får også resultater fra avdelingen som vi kan 

bruke direkte til å utvikle vårt arbeid på Skilpaddene. Vi håper flest mulig tar seg tid til å 

svare på undersøkelsen.  Det er et viktig vurderingsverktøy i utvikling av barnehagen. 

 

I barnehagen betaler vi matpenger. Det skal dekke alle måltider i barnehagen. Barnehagen 

ønsker at mattilbudet i barnehagen skal være likt for alle barn i Husebøstykket barnehage. 



Det er derfor ikke lenger ønskelig at barn tar med egen mat som yoghurt/smoothie og 

lignende til barnehagen. Takk for at dere respekterer denne avgjørelsen. 

 

Praktisk informasjon: 

• Det er viktig å merke klær. Se i den grønne gjenglemt boksen i innergarderoben om 

du mangler noe.  

• Vi tar ikke lenger med egen mat til barnehagen. 

• Skilpaddene ønsker ikke medbrakte leker i barnehagen.  

• Sjekk ekstratøyet daglig. Får dere med våte klær hjem, så trengs det påfyll i 

ekstratøyet. Det regner mye, og sølepytter er gøy. Barna trenger mye skift. Husk 

fleece/ull til å ha under regntøy /dress. Husk nok ekstra sokker og truser. Nå er tiden 

for lue, hansker/votter/regnvotter. 

• Dersom deres barn har fri eller ikke kan komme i barnehagen av ulike grunner er det 

fint om avdelingen får beskjed om dette innen kl. 0930. Husk at vi har starter dagens 

aktiviteter med samling kl. 0915. Fint om dere kan unngå å levere barn i samlingen 

(ca. kl. 0915-0930). 

• Telefonnummeret til skilpaddene er: 957 68 210. 

•  

Bursdager i november 

7. november Ida har bursdag! 

8. november Elin har bursdag!  

 

Er det noe dere lurer på eller ønsker å melde tilbake til oss, både ris og ros, ikke nøl med å ta 

kontakt med noen av oss på avdelingen. 

Hilsen 

Gudny        Elin  Linn           Ida Marie Tina       Christine  Marianne 

 


