
 

 

 

OKTOBER! 

 Vil først begynne med å takke for alle som kom på 

foreldremøtet. Fint å fortelle/vise dere hvordan vi 
jobber på avdelingen.  

Da var det alt oktober og høsten er i full gang. Vi har 

blitt godt kjent på gruppa nå, og vi har blitt en 
sammensveiset gjeng. Vi fortsetter å ha høst og 

vennskap som tema denne måneden og. Vi skal også 

fokusere på FN dagen, og samtidig bli kjent med de 
forskjellige landene som er representerte på vår 

avdeling. I år er det Indonesia, Eritrea, Iran, 

Frankrike, Serbia, Syria og Norge. 
 

Dersom noen har lyst til å bidra med mat eller 

lignende i forhold til de landene vi skal ha om, så er 
det bare å gi beskjed til personalet. 
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GRUPPE RØD  
Gruppe Rød har jobbet med «Meg selv» og brannvern. 

Vi har lest bøker om følelsene glad og redd, og 

reflektert rundt dette. Vi har studert brannbil og hatt 
fokus på hva som er viktig å si dersom man må ringe 

nødnummeret, navn, adresse og hvem som er i huset.   
 

GRUPPE BLÅ 

SPRÅKPROSJEKT 

Gruppe Blå har denne måneden jobbet med høst, 

vennskap og brannvern. De har snakket om hva vi skal 

gjøre hvis det brenner, hva vi ikke skal gjøre, hvor vi 
skal ringe, hva vi skal si osv. De har tegnet, sunget, 

hatt rim og regler om brannvern. Mange flotte 

høstbilder henger rundt på avdelingen. 
 

 

 

FN- DAGEN. 

MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: 

 

Denne måneden vil vi ha nye 

nøkkelord. Disse er følgende: FN-flagg, 

vennskap, haloween, skummel, 
høstblad, familie. Vi skal bruke 

historier, rim og regler, eventyr, sanger, 

rekvisitter osv, for å fremme det vi skal 
formidle. 

 

   

FN- dagen markeres i år med FN cafe, 

tirsdag 25/10. Det blir salg av lapskaus og 

lodd til inntekt til fadderbarnet vårt 
Shubangi i India.  

Dersom noen av dere foreldre har noe å 

bidra til premier til utlodning, setter vi pris 
på det.   

Det er naturlig å sette fokus på mangfold 

samtidig som FN-dagen markeres, og se litt 
nærmere på det mangfoldet som er på 

Tusenfrydene. Dette gjør vi både i 

fellesskap på avdelingen og i smågruppene. 
 



 

 

 

Annet: 

En ring av gull 
 EN RING AV GULL 

EN RIKTIG STOR 

MED PLASS TIL ALLE HENDER 

DER INGEN ER STØRST 

DER INGEN ER MINST 

DER INGEN ER FØRST  

DER INGEN ER SIST 

VI HOLDER FAST SÅ ALLE KJENNER 

AT RINGEN ER SMIDD AV GODE VENNER 

 

HØSTFERIE 

I uke 41 har skolene høstferie. Denne uken vil vi ikke sette opp så mange 

fastsatte planer på månedsplanen og tar heller ting litt som det kommer og 

barns medbestemmelse vil stå i fokus. 

SVØMMING 

I uke 42 starter førskolegruppa med svømming, infobrev om dette kommer. 

BESØK PÅ BRANNSTASJON 

Førskolegruppa ska besøke brannstasjonen i Sandnes onsdag 5. oktober. 

Barna må være i barnehagen innen 7.30. Eget skriv med info kommer. 

PERSONALSITUASJON 

Merete kommer tilbake fra sykemelding, og skal være på avdelingen 2 dager 

i uka. De andre dagene skal vi ha inn Gro som er godt kjent for barna. 

STUDENTER/ELEVER-PRAKSIS 

I uke 42, 43 og 44 har vi studenter. Mariann og Maja skal være hos oss, de 

er 3.klasse deltidsstudenter, og vi gleder oss til det.  

Den 25 og 26 oktober har vi og en ungdomsskole elev her, Marius, på 

utplassering. Det blir spennende. 

 


