
 Oktober på Bjørnehiet 

 

Tema: Forut og FN                                   Fokus: Følelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukens 
hjelper 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

40 
Ester 
Hedwig 
Aaricia 

4 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter vær 

og ving. Vi går 0930 
-Blå og Gul 
lekegrupper. 

5 
Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
på Forut og FN 

6 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
lekegrupper 
-Gul gruppe på tur 

7 
Grupper: 
- Grønn  
lekegruppe 
- Blå og Gul felles 
tur 

8 
Grupper: 
-Grønn 
lekegruppe 
-Blå gruppe på 
tur med Revar 
-Gul gruppe  

41 
Oline 
Ellinor 
Asma 
HØST 
FERIE 

11 Therese fri 
Grupper: 
-Grønn gruppe 
lekegruppe. 
-Blå og Gul 
lekegrupper ute. 

12 
Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
på Forut og FN 

13 Therese fri 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
lekegrupper 
-Gul gruppe på tur 

14 Therese fri 
Grupper: 
- 3 åringene 
lekegruppe 
-4 og 5 åringer 
tur 

15 Therese fri 
Grupper: 
-Grønn 
lekegruppe 
-Blå gruppe på 
tur med Revar 
-Gul gruppe 

42 
Rylegh 
Tollak 
Audre 
 

18 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter vær 

og ving. Vi går 0930 
-Blå og Gul 
lekegrupper. 

19 
Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
på Forut og FN 

20 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
lekegrupper 
-Gul gruppe på tur 

21 
Grupper: 
- Grønn  
lekegruppe 
- Blå og Gul felles 
tur 
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FN - DAGEN 

43 
Even 
Severin 
Eyvind 

 

25 
Grupper: 
-Grønn gruppe på 
tur. Husk klær etter vær 

og ving. Vi går 0930 
-Blå og Gul 
lekegrupper. 

26 
Møtedag  
Inne og utelek 
Samling med fokus 
på følelser 

27 
Grupper: 
- Grønn og Blå 
lekegrupper 
-Gul gruppe på tur 

28 
Grupper: 
- Grønn  
lekegruppe 
- Blå og Gul felles 
tur 

29 
Grupper: 
-Grønn 
lekegruppe 
-Blå gruppe på 
tur med Revar 
-Gul gruppe  
Fra mandag 
1.november  
oppstart med alle 
måltider servert i 
barnehagen! 



 Oktober på Bjørnehiet 

 

Hei alle sammen! 

Så var høsten kommet, og vi ønsker oktober velkommen.  

September har vært en spennende tid på Bjørnehiet. Vi har fått nye barn på avdelingen og vi alle 

skal finne vår «nye» plass i barnegruppa. Vi er nysgjerrige på hverandre og hva som venter oss i 

de nye gruppene vi har kommet i. 

Tilvenningen har gått bra og barnegruppa begynner å sette seg og nye relasjoner dannes. Vi ser 

at barna bruker større områder av omgivelsene sine til utforsking og lek.  

Vi vil fortsette med tilvenningen, både for liten og for stor, med fokus på følelser. 

I oktober vil vi ha Forut og FN som tema. Vi skal begynne med ukens hjelper og dele oss i 

grupper der vi gjør ulike aktiviteter basert på tema og fokusområder. 

Det er fortsatt sykdom blant personalet. Lea og Liam er vikar hos oss. Dette er to trygge og 

gode voksne som barna har blitt veldig glad i.  

I løpet av oktober får vi oppvaskmaskin! Hurra! Det betyr at vi starter med alle måltider i 

barnehagen fra 1.november.  

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: 

Stine Oline er sykemeldt, Lea og Liam er vikar. 

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.  

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. 

OBS! 

Husk å sjekke at det er klær etter vær i hyllen til barnet! Skift og riktig yttertøy er et must 

fremover. Alt vått tøy + sko MÅ tas med hjem for at det skal tørke til dagen etter. Klær og 

sko tørker ikke i barnehagen. 

 

  
Hilsen Malin, Christina, Stine Oline, Lea, Liam, Michel, Marianne og Therese 

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

