
Månedsbrev for oktober 

FYRET 2022 

Tilbakeblikk på September: 

September hadde mye gøy å by på, både for store og små. Denne måneden 

hadde vi tema «Gruffalo». Vi har lest bok, hørt på gruffalosang og laget gruffalo 

fotspor. Vi har også hatt brannvernuke, hvor vi blant annet slukket brann og 

hadde brannøvelse. 

 

 

 

 

 

Været har vært fint denne måneden og vi har tilbrakt store deler av dagene 

ute. Vi fikk gått vår første tur i nærområdet, som ble en veldig fin opplevelse. 

Denne måneden har vi også begynt med varm mat. Barna har fått smake på 

fiskegrateng, byggryn- og havregrøt, salatbar, lasagne og gullerotsuppe. Dette 

har falt i smak, og vi vil fortsette med disse rettene som fast meny frem mot jul. 

 

 

 

 

 



Plan for oktober: 

Hvert år tilbyr FORUT et pedagogisk opplegg for barnehager og barneskoler om 

livet til barn i FORUTs samarbeidsland i Afrika og Asia. Oppleggene er lærerike, 

gir innlevelse og skaper stort engasjement hos norske barn. Formålene med 

FORUT barneaksjon er å gjøre barn i Norge kjent med andre kulturer og 

dagliglivet til barn i andre land, og å gi barn i Norge verdifull læring og gode 

opplevelser gjennom praktisk solidaritetshandling. 

 

I rammeplanen står det at: «Barnehagen skal skape interesse for samfunnets 

mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.» 
 Mangfold og gjensidig respekt (udir.no) 

 

Årets barneaksjon heter «Biswas og de magiske fjellene». I oktober skal vi reise 

til Nepal hvor vi får bli kjent med Biswas, familien og vennene hans. Da 

barneaksjonen møtte han i 2014 var han fire år gammel. Han bodde i Makkaitar 

på en liten gård sammen med mor, far, bestemor og bestefar. På gården hadde 

de to kuer og tre geiter, i tillegg til at de dyrket ris, mais, poteter, mandariner 

og grønnsaker. I april 2022 besøkte barneaksjonen dem igjen, og vi får se 

hvordan Biswas og bestevennen Nischal har det nå.  

 

  

 

 

 

På Fyret er det stor interesse for dyr, så vi vil vie tid til dyrene som bor i Nepal 

og tar del i fortellingene om Biswas. Ifølge lokal folketro lever det en avskyelig 

snømann kalt Yeti i Himalaya, noe som passer fint da årets tema er «Fantastiske 

dyr». 
 

Gjennom film, musikk og ulike aktiviteter skal vi få bli kjent med Biswas sin 

hverdag og kultur. Forut har også mange gode tips til spennende 

formingsaktiviteter som vi vil ta i bruk. 

 

Vi fortsetter med gruppedager, og turer i nærmiljøet. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/verdigrunnlag/mangfold-og-gjensidig-respekt/


(Dere finne sanger, dans og ulike aktiviteter på Forut sine nettsider) 

Forut.no/barn 

Sanger:  

• Namaste  

• Venner i Nepal 

• Yeti! Yeti! 

• En tiger er for diger 

• Bjørnen sover 
 

Rim og regler:  

• Fem små apekatter 

Eventyr/historie/bok:  

• Biswas og de magiske 
fjellene 

Fokusord:  

• Ku, sau, geit, tiger, bjørn, ulv, 
yeti og mandarin 

 
 

Farge:  

• Oransje  
 

Motorisk aktivitet:  

• Dans        

 
Bursdager i oktober: 

Caspian blir 2 år 17.10 

Hipp Hurra! 

 

Viktige datoer: 

10.10 – 14.10 – Skolens høstferie: gi beskjed på avdelingen dersom dere vet 

dere skal ha fri fra barnehagen. 

26.10 – Forut-kafè kl. 14.00-16.00 

09.11 – Fotografen kommer! 

17.11 – 18.11 – planleggingsdager – barnehagen er stengt. 

Hilsen Else-Lill, Eskil, Bendik og Mari 


