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REFLEKSJONER FRA MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: 
Høsten har meldt sin ankomst, og vi har så langt vært 
veldig heldig med høstværet. Vi har denne måneden 
vært på kjekke turer i nærområdet, men også fått 
muligheten til å dra på bytur. Vi har sett at å ta buss er 
noe barna syntes var veldig spennende, så dette må vi 
få til flere ganger. Det er ofte lett for oss voksne å ta de 
små tingene for gitt, så da er det ekstra kjekt å se hvor 
mye en ting som å ta bussen kan ha å si for barna.  
    Hakkebakke-treet vårt står nå i full prakt på avdelingen og vi har begynt å 
pynte det med karakterene nå etter hvert som vi beveger oss gjennom 
hakkebakke-universet. Gjerne titt innom for å se det flotte treet som barna har 
vært med å lage. Det skal være med oss i lang tid fremover, men det vil kanskje 
forandre seg eller oppdateres litt for hver uke som går :-) 
   Vi har hatt økt fokus på brannvern gjennom brannøvelse og brannvernuke! 
Det er ingen tvil om at Brannbamsen Bjørnis var, og fortsatt er, en stor hit i 
gjengen vår! 

Vi vil også takke for oppmøte på foreldremøtet. Vi setter stor pris på innspill, 
spørsmål og tilbakemeldinger fra dere, og tenker dette er viktig i samarbeidet 
om det beste for barna deres. Referat fra foreldremøtet skal være sendt til alle 
på mail, så gi beskjed om du ikke har mottatt dette så vi får sjekket opp i det. 

 

MÅNEDEN SOM KOMMER:  
Vi fortsetter med Hakkebakkeskogen videre ut i oktober, og selv om det er mye 
Hakkebakkeskogen på avdelingen for tiden, gjør vi så mye annet også; Det er 
allerede blitt oktober og vi merker at årstiden skifter. 
Hver dag i samling snakker vi om været ute, hvilke 
måned og hvilke årstid det er, og hvilke klær vi skal ha 
på oss for dagen når vi skal ut. Vi er ute til alle årstider 
og det er veldig spennende å følge med på hvordan de 
ulike årstidene påvirker oss. Det påvirker både klærne 
vi bruker, men også miljøet vi beveger oss i: både 
visuelt og fysisk! Det er spennende for barna å utforske og erfare hvor ulik én 
tursti kan være basert på om det er tørt, eller vått og gjørmete på stien. 
Bladene som har dekket trærne over oss begynner nå gradvis å dekke bakken 

Barnehagen skal bidra til at 
barna blir glade i naturen og får 
erfaringer med naturen som 
fremmer evnen til å orientere 
seg og oppholde seg i naturen 
til ulike årstider. 
- Rammeplanen, UDIR 



under oss. Oktober er derfor er flott måned å undersøke årstiden litt ekstra på, 
for det er nå de tydelige forandringene fra sommeren til høsten kommer til 
syne. I oktober merker vi også at det blir mørkere tidligere enn vi har vært vant 
med i sommermånedene. Derfor vil vi også snakke litt ekstra om 
trafikksikkerhet og om bruken av refleks denne måneden. Trafikksikkerhet er 
også gjennomgående tema for Smurfegruppen gjennom hele oktober!  
 
Annet: 
- Smurfene: KickOff for skolestarterene på VBK 
banen 7.oktober + vi starter endelig med 
svømming! Mer info kommer! 
 
-  FN-Cafe på FN-dagen mandag 24. oktober! Det blir opptreden og 
kunstutstilling for alle foreldre. Det kommer mer info om dette også! 
 
- Det er HØSTFERIE i Stavanger uke 41 og barnehagen er åpen. Hvis dere vet at 
barnet kommer til å ta fri/fridager, gi oss beskjed eller skriv dere på listen som 
henger på døren i garderoben så vi vet hvor mange som kommer! 
 

 

 

Månedens sanger: 
Nøtteplukker-vise 
Visen om Reven 

 
 


