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 Husk å ha med sekk og drikkeflaske hver dag. 

 Første uken i oktober er brannvernuke her på huset. 

 Uke 41 (10.-14.okt) har skolene i Stavanger høstferie. Gi beskjed til personalet om ditt 

barn tar fri. 

 FN-dagen markeres i oktober. Info kommer. 

 Merk barnas klær og sko med navn. 
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Oktober 
 

Så tar vi fatt på den andre høstmåneden. I september har vi hatt fokus på tilvenning og vi vil 

fortsette med dette i oktober også. Vi deler barnegruppa så ofte som vi kan for å skape ro og 

trygghet til å danne vennskap og god lek. Ved å dele barnegruppa få vi voksne også mulighet 

til å tilpasse aktiviteter etter barnas behov og utviklingsnivå. Vi får også en mulighet til å se 

hvert enkelt barn og bli ekstra godt kjent med hver og en av dem. 

Oktober 

I oktober møter vi på brannvernuken og FN-dagen. Vi vil derfor har aktiviteter som tar utgangs-

punkt i dette.  

Brannvernuken er i uke 40. Vi skal da lære oss hva vi skal gjøre dersom det brenner. Da skal vi 

slukke «brann» og ha en ekte brannøvelse.  

FN-dagen markeres i år som i fjor (Info om når og hvor kommer.). I år skal vi bli med FORUT 

Barneaksjonen til Nepal og bli kjent med Biswas. Her skal vi bli med på en reise gjennom ver-

dens høysete fjell, møte familien til Biswas og se hvordan de lever. Vi har hørt rykter om at Yeti 

bor i fjellene i Nepal! 

Mot slutten av Oktober begynner vi å forberede oss til Halloween. Ungene er allerede fulle av 

forventninger og noen har nedtelling. Vi markerer halloween på regnbuen 2.november. Da 

har vi en fest hvor barna kan kle seg ut om de ønsker. 

Overordnet tema for oktober er høst. 

Høsten byr på mye undring og mange spennende spørsmål. Naturen er i synlig endring, vi kan 

både se og kjenne endringene på kroppen. Vi ønsker å spinne videre på barnas undring og vil 

derfor ta dette med oss i planleggingen av aktiviteter for barna. 

Vi lurer også på om den gule mannen kommer med kofferten sin, og pakker ned sommeren og 

gjør bladene gule for høsten.  

30.september var siste dagen til Humeyra. Vi ønsker henne lykke til videre i ny barnehage! 

Uke 41 er det høstferie for skolene i Stavanger. Elevene fra Bergeland har da fri. Husk å gi oss 

beskjed om dere tar fri. 

 

Personalet 

På foreldremøtet ble det informert om personalet på Regnbuen. 

Shanze skal studere og har derfor studiedag hver onsdag. Da har vi vikar. 

Therese tar videreutdanning og er på UiS 26.-27.oktober og 30.nov-1.des. Da har vi vikar. 

Birthe er sykemeldt og derfor vil Philip være hos oss en stund fremover. 
 

 

 


