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«Nora elsker regn. I dag vil hun plaske i 
sølepytter. Men så blir hun klissvåt. Det 
synes ikke pappa er en god idé, så da 
får Nora på seg regntøy. Hun lager et 
skikkelig regnværsorkester, og blir 

klissvåt igjen. Da gir pappa henne en 
paraply, og den kan brukes til mye 

fint».

Vi har brukt boka «Det regner, sier 
Nora» som månedens bok. Denne har vi 
lest i samling, på tur, rundt lunsjbordet 
og når vi slapper av. Veldig kjekk bok 

som barna har blitt veldig glad i. 

Ellers på laksene så er minstemann 
kommet på plass, han begynte den 

3 oktober og er en blid gutt som barna 
har tatt godt i mot.

Denne måneden har vi jobbet videre 
med temaet høst og vi har blitt kjent 

med Biswas og Forut før vi laget 
høst/halloweenpynt til avdelingen. 



▪ Vi har jobbet videre med høsten som
tema. 
Vi har samlet og samlet og samlet blader
hver eneste tur vi har vært på. 
Disse har vi pyntet avdelingen med og vi 
har brukt dem til å lage noen nydelige
høsttrær. 

Kom innom avdelingen å ta en titt da vel ;) 

▪ Videre skal vi snakke om overgangen fra
høst til vinter. Det blir kaldere og vi skal
utforske naturen og sammen se hva som
skjer. 





I fjellandet Nepal bor fem år gamle Biswas sammen med familien sin. Vennen Nischal
er ett år eldre og bor like ved. Sammen med guttene har vi blitt kjent med hverdagen 
deres, møtt dyrene som bor i området og opplevd hovedstaden Katmandu. Vi har sett 
filmer, danset og sunget sammen med Biswas og de andre barna i Nepal. 

Vi takker for oppmøte på FN dagen og for bidragene vi fikk inn. 

Verden er urettferdig
FORUT arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. De 
kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, 
og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet 

og utvikling.



Vi har kost oss med halloween tema 
denne måneden. Vi har laget gresskar, 
spøkelser og pyntet avdelingen. Vi har 
snakket litt om hva halloween er og 
fokusert på ord og uttrykk rundt 
halloweentema - Gresskar, spøkelser, 
heks, skummelt, utkledning o.l. 

På Mandag markerer vi med en 
halloweenfest hvor vi skal få kle oss ut, 
spise god mat, drikke «gresskarsaft» og 
få ansiktsmaling om vi ønsker det.



Personalkabelen på Laksene:
- Maiken har fri onsdager.
- Anne har fri torsdager. 
- Mariann jobber 100% 
- Sumeyye er hos oss 6.5timer hver dag. 
- Vebjørn er hos oss på mandager og 
onsdager. 

På tirsdag begynner det også en ny vikar 
hos oss. Hun heter Tiril og skal være hos 
oss tirsdager og torsdager i tillegg til to 
dager på flyndrene. Vi gleder oss ☺

Elevene vil også være med oss hver 
torsdag i November. 

November er ellers en rolig måned med 
lite planer på huset. Vi håper på noen 
fine dager som vi kan bruke til turer. Vi 
skal ha foreldresamtaler og tar kontakt 
med dere angående dette.

Vi fortsetter med tema høst før vi skifter 
til tema JUL ☺

For at vi skal få mest utav turer for barna 
fremover må barna på Laksene leveres til 
kl 9.15. Kommer dere etter dette ønsker
vi en sms for å avtale levering. 

Minner om planleggingsdager den
17 og 18 November. 

Da er bhg stengt. 


