
 

 

 

Plan for Oktober 

 
I oktober skal bjørnehiet være med på Forut barneaksjon. Årets barneaksjon blir 

tema for oktober og vi vil ha aktiviteter knytt til inkludering og mangfold. Mandag 24. 

Oktober er FN-dagen, og vi vil markere denne i barnehagen, uten foreldre denne 

gangen. 

 

I perioden fremover skal vi fortsette å utforske 

Storhaug gjennom turer i nærmiljøet.  

 

Gul har begynt å bruke kjellerrommet, det er 

veldig spennende å bare gå trappa ned. Her 

skal vi jobbe videre med skoleforberedende 

aktiviteter, og fokusere på områder som gir best 

mulig overgang til skolen. Vi vil blant annet øve 

på: aktiviteter som øver opp lytting, blyantgrep, 

undring gjennom eksperiment, rim og regler.  

 

Onsdag og fredag bruker gul gruppe 

kjellerrommet. Disse dagene vil vi dele blå og 

grønn i to blanda grupper.  

 

Gruppe 1: 

Eivynd, Lars, Helle, Walter, Filip og Selma 

 

Gruppe 2: 

Sven, Torvald, Eliana, Asma og Audre.  

 

 

 

 

 

Foreldresamtaler 

Vi ønsker å gjennomføre foreldresamtaler i løpet av høsten, Kristina vil ta kontakt for 

å avtale tid. Dersom dere har noe dere vil ta opp eller lurer på, ta kontakt med 

personalet eller send mail til kristina.soderberg@stavanger.kommune.no så finner vi 

en tid.  

Periodeplan 
Avdeling Bjørnehiet  

Praktisk info: 
 

Frokost er 8.15-8.45 
 

Tur-dager: Grønn på mandager. 
Blå og gul på torsdager. 

 
Barna trenger gode sko og godt 

tøy. Hjelp oss å se til at barna 
har riktig størrelse på skoene 

 
Drikkeflaske tas med hjem hver 

fredag.  
 

Sjekk regntøyet på våte dager, 
og ta det med hjem om det må 

tørkes.  
 

Meld dere på nyhetsbrevet på 
minbarnehage.no 

 

mailto:kristina.soderberg@stavanger.kommune.no


 

 

 
 
Foreldremøte 
 

Vi kaller inn til foreldremøte 26. Oktober. 

Mer informasjon kommer. Har dere noe 

som dere tenker bør tas opp i fellesskap 

her, send gjerne dette inn på mail i forkant.  

 
 
 

Ukerytme på Bjørnehiet 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Turdag for 

grønn gruppe 

 

Matlaging for 

blå gruppe 

Møtedag 

 

Lekegrupper 

Gul gruppe i 

kjeller 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

Turdag for blå 

og gul gruppe 

Spilldag for gul 

gruppe i kjeller 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

 

Onsdag og fredag vil vi ha fokus på tema-arbeid og lekegrupper for blå og grønn 

gruppe. Målet er at barna skal få språkstimulering og gode samlingsstunder disse 

dagene.  

 
God høst! 
Hilsen Stine Oline, Kristina og Marianne. 

Merking av klær er dere sikkert 
lei av å høre om. Husk at 

umerkede klær og utstyr veldig 
raskt forsvinner i virvelvinden av 

en barnehagehverdag.  
 


