
Månedsbrev – oktober 2021 
Jeg vil først starte med å takke for oppmøte på foreldremøte. Veldig kjekt å se alle.  

Vår første tilvenningsperiode er nå over og vi har fått startet på vårt første tema som har 

vært og fremdeles er brannvern med brannbamsen Bjørnis. Vi har fått møtt Bjørnis 

(bamseversjon), vi har hørt på røykvarsleren, vi har lært at vi må ringe 1-1-0, vi har hatt 

brannøvelse og vi har lært at vi aldri må gå fra levende lys. Vi skal avslutte dette prosjektet 

med hva som skjer dersom vi blir skada i brann.  

 

 

 

Etter at vi har avsluttet Bjørnis og brannvern skal vi ha to uker med FN. Her vil vi ha fokus på 

hvilke land foreldre til barna på avdelingen kommer fra og vi skal også ha fokus på å «spre 

glede». Dette vil blant annet skje gjennom bamsene Pinnsvin og Kanin. Torsdag 21. oktober 

vil det være ett arrangement her i barnehagen i forbindelse med FN-dagen. Dette vil være 

for barn, foreldre og personalet mellom 15:00-16:00. Hold av tidspunktet. Dette blir gøy! 

Mer informasjon kommer så snart det er klart.  

Det er nå laget en aktivitetsplan for oktober. Der er det en tabell der gruppene er delt opp 

hver dag fra 09:30 – 11:00. De store en 2-åringene og de små er 1-åringene. Den andre 

tabellen som deler opp i uke nr. er det skrevet inn tema og ulike hendelser som skjer utenom 

hverdagsrutinger. Hvis denne er uforklarlig, gi beskjed.       

Som dere ser på den første tabellen er det kun de «store» som er på tur. Dette er fordi de 

fleste av de minste ikke går enda. De har pr. dags dato mest glede av å bruke og bevege seg 



på uteområdet. I rammeplanen heter det at: «Barnehagen skal legge til rett for at barna kan 

få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring». 

Dette skal de «store» få oppleve gjennom mange kjekke turen på Hundvåg mange flotte 

plasser. De som er mindre, vil få mange slike opplevelser når de blir noen måneder eldre.  

Når barna er inne på avdeling eller inne på skogstroll vil de jobbe med det som er ukas tema.   

Hver fredag er vi sammen inne på avdelingen eller vi bruker uteområdet. Denne dagen lager 

vi varm mat. Det vil variere hva vi lager, alt fra fisk, kjøtt, kylling til baking. Noe blir barna tatt 

med på og noe ikke. Kommer litt an på hva vi lager.  

Vi starter nå opp med fellessamling sammen med skogstroll. Dette vil skje annenhver fredag. 

Dette gleder vi oss til! 

Høsten har kommet til Stavanger. Alle barna må ha regntøy og støvler på plassen sin, samt 

varme klær til å ha under. Fint om alle sjekker at strikken som skal under sko/støvel er hel. 

Denne er med på å holde ditt barn tørr lengre.  

 

 

 

Pr. dags dato er vi 8 barn på avdelingen, men i oktober starter ett barn til. Dette gleder vi oss 

til. Velkommen skal hun være! 

Lurer du/dere på noe, må du/dere spørre! 

 

Hilsen oss voksen på småtroll  

 

 

 


