
MÅNEDSBREV OKTOBER– SKILPADDENE 

 

Nå melder høsten sin ankomst.  

Vi har hatt mange flotte dager siden oppstart. Det benytter vi oss av og vi har vært på mange 

kjekke turer og lekt masse ute i barnehagen. I september har vi hatt fokus på å bli kjent, 

etablere oss som en ny gruppe og skape gode rutiner på avdelingen. Nå er vi klar til mange 

kjekke aktiviteter i tiden fremover. Vi hadde også en kjekk ettermiddag med besøk av de 

barna som startet på skolen denne høsten. Vi serverte boller og saft, og fikk leke sammen i 

noen timer.  Det var kjekt å treffe igjen gode venner. Takk til dere foreldre som hadde 

anledning til å komme på foreldremøtet i september. En ekstra takk til Charlotte mor til Azra 

og Morten far til Maud (vara) som stiller som representanter i Fau fra Skilpaddene. Høstens 

foreldresamtaler blir gjennomført i november. 

 

Hundvåg-barnehagene er praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved 

Universitetet i Stavanger. I år skal Husebøstykket barnehage ta imot studenter. Vi på 

Skilpaddene skal ta imot to studenter i uke 42 og 43, Thea Emilie og Malin. Vi gleder oss 

masse til å bli kjent med dem. Studentene kommer tilbake i praksis til oss i fem uker på 

nyåret. Vi ønsker dem velkommen til Skilpaddene. Å ha studenter i barnehagen gir oss ny 

kunnskap, holder oss oppdatert på ny forskning i barnehagefeltet og utfordrer vår praksis. 

Ved å få nye øyne inn i barnehagen gir det oss en unik mulighet til være i læring og utvikling. 

 

I forbindelse med FN-dagen har barnehagen i år valgt å støtte FORUT barneaksjonen. FORUT 

barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehage og skoler der vi lærer om barn i 

andre land. Vi møter en gutt som heter Biswas, og skal lære mer om hverdagen hans i Nepal. 

På FN-dagen mandag 24. oktober blir det arrangert kafè i barnehagen. På kafèen blir det 

servert lapskaus, samt forskjellig mat og kaker fra ulike land. Det er satt om en liste på 

ytterdøren. Her kan dere skrive dere opp om det er noe dere foreldre kan bidra med av 

mat/kaker. Det blir mulig å støtte FORUT med en frivillig vipps ordning. Håper flest mulig har 



anledning til å markere dagen sammen med oss. Les mer om FORUT her: FORUT 

Barneaksjonen - FORUT 

 

Vi på Skilpaddene liker å kose oss ekstra på fredager. Barna deltar aktivt i valg av aktiviteter 

og i selve planleggingen. Rammeplanen for barnehagen sier at barn jevnlig skal ha mulighet 

til aktiv deltakelse planlegging, og vurdering av barnehagens daglige virksomhet. For oss 

betyr det at vi skal legge til rette for barna blir involvert i det som skjer på avdelingen, utfra 

alder og modning. Vi bruker barnas interesser, undringer og barnas egne opplevelser som 

utgangspunkt i valg av aktiviteter. Som en forutsetning for å få dette til krever det at vi 

voksne ser, lytter og involverer barna. Det har vært et stort ønske å ha pysjamasfest. Det må 

vi jo få til. Vi har satt av fredag 21. oktober til pysjamasfest. Det er helt frivillig om barna 

ønsker å møte i pysjamas. Noen synes det er supert, andre ikke. Alle kan ha med seg en 

bamse/kosedyr i barnehagen denne fredagen.  

 

Flere av barna har gledet seg lenge til oktober. Da er det jo Halloween! Halloween er 

kommet for å bli, og vi har valgt å glede oss sammen med barna og ta deres engasjement på 

alvor. Halloween er blitt en tradisjon og del av barnekulturen. I oktober vil vi ha ulike 

forming og aktiviteter knyttet til Halloween. Vi ønsker en «snill» versjon, og det skal ikke på 

noen måte være ekkelt og  skummelt….bare sånn akkurat passe skummelt! Vi skal bli kjent 

med en historie om noen spøkelsebarn som skifter farge, ha litt sanger og regler om 

spøkelser o.l. og vi avslutter med Halloweenfest på avdelingen fredag 30. oktober. De barna 

som ønsker kan kle seg ut denne dag. Kostyme trenger ikke å være knyttet til Halloween. Vi 

vil allikevel gjøre oppmerksom på at vi IKKE ønsker skumle masker eller lekevåpen i 

barnehagen. Vi har ansiktsmaling som vi kan bruke som aktivitet på festen. Resten av festen 

planlegger vi sammen med barna underveis i oktober. 

 

Praktisk informasjon: 

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

du mangler noe.  

https://forut.no/barneaksjonen/
https://forut.no/barneaksjonen/


• Skilpaddene ønsker ikke medbrakte leker i barnehagen.  

• Det er viktig å ha nok ekstratøy på plassen. Husk fleece/ull til å ha under regntøy nå 

når det blir kaldere i været. Husk nok ekstra sokker og truser. 

• 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. 

 

Viktige datoer i oktober 

• Uke 41 – Skolens høstferie. 

• Uke 42 og 43 – 1 års barnehagelærerstudenter på avdelingen. 

• Uke 42 – FORUT. Vi har ulike aktiviteter knyttet til FN og FORUT. 

• Fredag 21. oktober - Pysjamasfest! Vi går i pysj hele dagen. Vi kan ha med 

bamse/kosedyr. 

• 24. oktober – FN arrangement i barnehagen. FN-kafè kl. 14-16. 

• 28. oktober – Halloween karneval på avdelingen. 

 

Bursdager i oktober 

4. oktober  Tina 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 

 


