
OKTOBER plan for REVEHIET.    
Tema: Forut og FN-dagen. 
Fokus: Trygghet, inkludering, glede og felles opplevelser i lek og aktivitet. 

 

Ukens 
hjelpere: 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

40 
Normann 

Alma 
Oline 

4. 
 
4 og 5 åringene ut på tur. 
Husk tøy etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene lekegruppe i 
barnehagen 

 5. 
 
Lek og delt samling. 
Samling med fokus 
på Forut og FN 
dagen. 
 
 

6. 
3 og 4 åringene 
kropp i bevegelse i 
barnehagen – 
HINDERLØYPE. 
 
5 åringene ut på tur 
sammen med 
Bjørnehiet. 

7.Lek og 
gruppesamlinger. 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter som de 
rullerer på. 

8. 
3 åringene ut på tur 
i nærmiljøet. 
4 åringen: 
lekegruppe. 
5 åringene: Gul 
gruppe i bhg.en. 

41 
Høstferien. 

 
Christopher 

Ela 
Karen 

11.   
Hipp, Hurra for Karen 3 år. 

    
 

 12. 
 
 
Lek og delt samling. 
Samling med fokus 
på Forut og FN 
dagen. 
 

13. 
 
3 , 4 og 5 åringene 
Kreative og 
skapende barn i 
barnehagen. 
 

14.  
Lek og 
gruppesamlinger. 
 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter som de 
rullerer på. 

15. 
 
Lek og samling med 
Forut- Kino på 
avdelingen. 

42 
 

Mio 
Emma 
Kevin 

18. 
 
4 og 5 åringene ut på tur. 
Husk tøy etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene lekegruppe i 
barnehagen. 

19.  
Lek og delt samling. 
Samling med fokus 
på Forut og FN 
dagen. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

20. 
3 og 4 åringene 
kreative og 
skapende barn. 
 
5 åringene ut på tur 
sammen med 
Bjørnehiet. 

21.Lek og 
gruppesamlinger. 
 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter som de 
rullerer på. 

22. 

FN- dagen. 

 
Egen info. 

43 
 

Elise 
Ludvig 
Celine 

25. 
 
4 og 5 åringene ut på tur. 
Husk tøy etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene lekegruppe i 
barnehagen. 

26.Lek og 
fellessamling. 
 
Samling med fokus 
på sosialkompetanse 
og sang. To grupper. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

27. 
 
3 og 4 åringene 
Kropp i bevegelse i 
barnehagen - 
HINDERLØYPE. 
 
5 åringene ut på tur 
sammen med 
Bjørnehiet. 

28.Lek og 
gruppesamlinger. 
 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter som de 
rullerer på. 
 

29. 
3 åringene ut på tur 
i nærmiljøet. 
4 åringen: 
lekegruppe. 
5 åringene: Gul 
gruppe i bhg.en. 

fra og med Mandag 
1.november 
oppstart alle 
måltider serveres i 
barnehagen. 

 
 
 
 



Med vennlig hilsen Shanze, Line, Michi, Kim, Ellen og Brit. 
 

Hei og velkommen oktober.   

September har virkelig vært en herlig måned på mange måter. Været har vært bra, 

stemningen på avdelingen er god, barna har det veldig fint sammen og vi voksne gjør 

dagene gode for liten og stor. Det er en fryd å være sammen med barna deres. 

Perioden tilvenning har godt bra, og vi har fått gruppen dit vi ønsker den å være. 

Det er en gruppe herlige barn med alle sine ulike behov for omsorg, støtte og 

trygghet i å være seg selv i gruppen. Vi ser at barna nå mer løfter blikket ut for nye 

muligheter i lek og aktivitet sammen med andre -og det gleder oss voksne. Noen er 

forsiktige, noen rett på og vi har alle ulike måter å møte utfordringer på. Samtidig 

er det også noe med det å gi slipp på «lille-rollen» fra småbarn nå som er stor på stor avdeling -det er ikke alltid 

lett. Tilvenningen fortsetter og fokuset er trygghet, glede, trivsel og å høre til som den er sammen med barna og 

de voksne på i barnehagen.  Lesestund og boken REISEN på biblioteket med Veronica Salinas var en stor 

opplevelse. For hvor hun kunne trollbinde både liten og stor i sin forteller kompetanse. En dame med futt, 

innlevelse og helt på nett med barna -akkurat slik vi ønsker å ha det.  

 

FN dagen blir i år feiret fredag 22.oktober i barnehagen for barn og ansatte. 

I år fortsetter vi med å følge FORUT Barneaksjon sin barneaksjon og Historien om Indrani. Der blir vi kjent 

med fem år gamle Indrani fra India.  Indrani bor i Bangalore i India sammen med mor, far og to storebrødre. Vi 

vil «reise» til India og lær om hvordan det har vært å vokse opp i slummen i en av Indias storbyer. Vi får også se 

hvordan 15 år gamle Indrani har det i dag. Artisten Maj Britt Andersen besøkte fem år gamle Indrani og 

inspirasjonen førte til CD-en Indranis sang. Det er nå bare å hoppe ut i en ny spennende måned med fortellinger, 

lek, dans og sang -hvor vi vil ta opp ulike temaer knyttet opp til forskjeller og ulikheter i verden, barn i andre 

land, kulturer, vennskap, omsorg for andre og mye, mye mer.  Her kan dere lese mer om FORUT 

https://forut.no/barneaksjonen/historien-om-indran. 

Litt praktisk: 

Syke barn skal holdes hjemme og de ansatte skal ikke settes i situasjoner hvor de skal avgjøre om deres barn er 

sykt. Er barna i ulage, allmenntilstanden dårlig og de hoster med rennende grønn snue -ja, da trenger barn å 

være hjemme. Vi voksne er veldig utsatt og blir vi syke, så er det ikke lett å få vikarer. Vi strekker oss langt for 

å holde oss friske og komme på jobb. De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste 

smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. 

2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens 

håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte. 

3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte 

Det vil bli foreldremøter i slutten av måneden. Egen info kommer. 

Klær etter været er et must og alt vått tøy + sko må tas med 

hjem for at det skal tørke til dagen etter. Klær og sko tørker ikke i 

barnehagen. 

MAT i barnehagen. Vi fortsetter ut 
oktober med matpakke til frokost 
og fruktmåltidet. 
Vi starter ikke opp med 3 måltider 
før 1 november og 

oppvaskmaskinene er på plass       
Vi serverer lunsj. 

https://forut.no/barneaksjonen/historien-om-indran

