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Oktober 2021 

Viktige dager i Oktober 

3 oktober: Mark 44 år!  

11—15 oktober: Høstferie! Husk å gi beskjed dersom dere skal ha 

ferie denne uken!! 

12 oktober: Birte 56 år! 

22 oktober: FN-dagen!  

29 oktober: Halloween! Vi kler oss ikke ut, men har spennende 

eventyr i barnehagen!  
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Oktober  

Vi pangstarter oktober med en ryddeaksjon i nærområdet. Storhaugs 

frivillighetssentral organiserer ryddeaksjonen. Barna lærer seg å sam-

arbeide, være miljøbevisste og ta vare på naturen. Renere boltreplas-

ser for oss å leke i til høsten!  

 

5. oktober er det FORELDREMØTE kl. 17.30—18.30. 

 

Uke 40 er det brannvernsuke. Vi snakker om brannvern og tester 

brannrutinene. Brannøvelse kan være litt skummelt for noen, kan være 

fint å forberede dem på brannalarmen. Innesko til barna er viktig! Vi går 

ut som vi er uansett vær og klær.  Ta gjerne en prat og  en brannøvelse 

hjemme. Hvor møtes vi? Hvor kommer vi oss ut? Hvordan ringe?  

Brannøvelse i hjemmet | Brannvernforeningen  

Brannøvelse - Brannbamsen Bjørnis  

 

Uke 41 er det høstferie og vi feirer den med en real vietnamesisk høst-

fest! Vi pynter inne til høsten og har tema høst.  

I sommer fikk vi hjelp i fra ungdommer fra UngJobb. Vi er så heldige å 

få hjelp fra de flinke ungdommene i høstferien også! Vi gleder oss!  

 

Fredag 29. oktober feirer vi halloween! Kostymer trengs ikke, vi har an-

siktismaling og  spennende eventyr i barnehagen.  

 

 

 

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/brannovelse-i-hjemmet/
https://brannbamsen.no/barnas-bjornis/brannovelse
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FN—dagen !  

FN– dagen feirer vi fredag 22. oktober.   

Vi er med i FORUT, et pedagogisk opplegg der barn i Norge lærer om 

barn i andre land. I år går turen til India hvor vi møter Indriani.  

 

 

 

 

India er hardt rammet av Covid-19 og pga nedstengingen har flere fått 

en forverret livssituasjon som følge av arbeidsløshet. Forut øker inn-

satsen i samarbeidslandene og inntektene fra FORUT Barneaksjon 

går i år blant annet til driften av fem barnehager i slumoråder i Banga-

lore.  

 

Fredag 22. oktober blir det kafe, salg av kunst fra barna og show.  

Dere kan skrive dere opp om hva mat dere ønsker å ta med til ka-

feen. :-) Hvilken sum dere ønsker å gi for mat og kunst er valgfritt.  

 

Mer informasjon om dagen kommer. Vi gleder oss til å feire FN—

dagen med dere!  

 

 

 


