
 

September fløy som en vind, med mye sol og noe regn. Vi har hatt 

en god start på barnehageåret. Med sol og rest av sommer dro vi på båttur til Vassøy der 

barna hadde kjekk lek ved vannet. Vi besøkte Marianne og fikk leke i den flotte hagen 

hennes.  I det fine sensommer været gikk vi på tur over brua til Sjølyst der barna lekte på den 

nye lekeplassen, videre tok vi buss til Roaldsøy og på Hundvåg stoppet vi for kjøpte is. Gode 

opplevelser og fine turer. 

Vi har en flott barnegruppe på Blå avdeling. Barna tar vare på hverandre og inviterer de nye 

barna inn i lek. Det å skape gode relasjoner og trygghet i barnehagen, er vårt fokus i starten 

av ett nytt barnehage år.  

Vi ønsker Elias velkommen til oss på Blå avdeling.  

I rammeplanen for barnehager står det at barnehagen skal anerkjenne og ivareta 

barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom 

preget av trivsel, vennskap og lek er fundamentalt. 

Den 24. oktober markerer vi FN-dagen i barnehagen og dere er 

invitert til å markere denne dagen sammen med oss. De vil komme 

mer informasjon om dette etter hvert. I vår barnehage har vi stort 

mangfold og ulike nasjonaliteter. Vi ønsker å ta vare på dette 

mangfoldet og vårt fokus denne måneden er å skape gode relasjoner 

og vennskapsbånd.  

I rammeplanen står det at barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å 

synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det 

finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer 

og synliggjøre verdien av fellesskapet. 

 

Bursdagsbarn i oktober er Eva som blir 5 år 7. oktober.  

Bursdagsbarn i november er Ibrahim som blir 5 år 13. november og 

 Zumaia som blir 3 år den 13. november.  

Gratulere med dagen til Eva, Ibrahim og Zumaia. 

 

Viktige datoer:  

18. oktober foreldremøte kl: 17.30- 18.30.  

24. oktober markere vi FN- dagen. Dere er invitert på kaffe og bakst kl: 14.30- 16.00. 

17. november og 18. november er planleggingsdager. Disse dagene er barnehagen stengt. 

https://www.flickr.com/photos/ixi1x/8141041168/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Uke 41 er skolenes høstferie, 5- års klubben går ut denne uken. 

Vi kjenner at det er høst ute og i tiden fremover vil vi oppleve kalde og 

våte dager. Det er da viktig at barna har gode varme klær og godt 

regntøy. Når vi sender våte klær hjem, sette vi stor pris på at dere 

sender med nytt skift til barna.  

 

Hilsen oss på BLÅ avdeling 

 

 

 

 


