
Fjøset 
Oktober 2022 

I oktober skal vi jobbe med FORUT sin barne-
aksjon. Barneaksjonen er et pedagogisk opp-
legg for barnehager, barneskoler og SFO, der 
barn i Norge lærer om barn i andre land. Opp-
legget dekker mange aktuelle læringsmål, og 
det legges vekt på demokrati, solidaritet, tole-
ranse, kulturforskjeller og fordeling av ver-
dens ressurser. I år skal vi bli kjent med fem 
år gamle Biswas som bor Nepal med sin familie. 
 
Dere kan lese mer om FORUT på hjemmesiden: 
https://forut.no/barneaksjonen/ 
 
 
Vi vil avsluttet denne 
barneaksjonen med en 
foreldrekafe. Her vil 
det være lapskaus, 
kaffe, lodd og gaveartikler til salgs.  Nærmere 
info om dette vil dere få etter hvert. 
 
Inntekt av diverse salg vil gå til Forut og vi vil 
avslutte måneden med et dramaforløp der vi 
leker/dramatiserer at vi reiser til Nepal og le-
verer pengene til Biswas.  

Bursdager 
Vi gratulerer 
Sam som blir 3 år  
13. oktober 

Mattias som blir 3 år 
29. oktober 
 
 

Viktige datoer i  
Oktober 

 

UKE 41 - Skolens høstferie. Gi 
beskjed dersom dere tar fridager 
denne uken.  

7. oktober kl. 09.30 – Kick-off for 
skolestarterne i Tastabarnehagene 

Onsdag 26. oktober – Forut cafe 
kl. 1400 – 1600. Nærmere info kom-
mer 

Fotograf 
Til informasjon så vil vi få besøk av 
fotograf 9. november. Bildene vil 
være klare til jul. 

https://forut.no/barneaksjonen/


 Tilvenningen av barna som kom fra liten avde-
ling har gått veldig fint. Barna har funnet seg 
til rette på avdelingen. De viser at de er tryg-
ge på forskjellige måter, men felles for dem alle 
er at vi ser at de er nysgjerrige, utforskende og 

lærende barn☺  
 
Satsningsområde i år er språk, lek og psykiskhel-
se og hovedtemaet vårt er «Fantastiske dyr». Alt 
vi skal jobbe med i år skal kunne knyttes opp til 
disse områdene og tema. For å stimulere til nys-
gjerrighet og lek rundt årets tema, lager vi små 
lekemiljø rundt omkring på avdelingen.  
 
«Barn lærer og utvikler en sammensatt kompe-
tanse gjennom leken. Ved å late som om, går bar-
na inn i sin egen forestillingsverden, tar andres 
perspektiv og gir form til tanker og følelser. Lek 
med den fysiske verden både ute og inne innebæ-
rer utforsking og bearbeiding av inn-
trykk» (Rammeplanen for barnehagens innhold og 
oppgaver) 
 
 Tanken er at barna skal bli presentert for et 
utvalg av bøker og eventyr med kjente historier 
og situasjoner. Vi vil fordype oss og bli kjent dy-
rene og karakterene i disse historiene. 
 
Nå i september måned har vi blitt kjent med 
historien om Gruffalo. Her har vi blitt kjent 
med en mus som finner opp et fantasidyr for å 
lure en rev, en ugle og en slang som vil gjerne 
spise han. Til slutt så møter musen fantasidyret 
sitt som også vil spise han, og det ender opp 
med at musen også lurer Gruffalo. 
Denne historien har blitt formidlet og arbeidet 
med på forskjellige måter i gruppene. Vi avslut-
tet måneden med å se historien på film. 
 

Skolegruppen: 
Vi har jobbet med «oppmerksomhet for lyd» 
i språksprell. Da har vi hatt blant annet for-
skjellige lytte/lyd leker. Bjørnis-sekken har 
allerede vært med flere hjem. Vi har lekt 
brannstasjon hvor samarbeid og vente på 
tur ble viktig. Ellers har vi jobbet med bo-
ken «Gruffalo» 
På tur veksler vi mellom frilek og litt organi-
sert lek. Vi har hatt fokus på å se oss for 
før vi går over veien. 
 
Skolegruppen sin plan for oktober 
I språksprell starter vi med område 2 som 
er «rim og regler». Aktivitetene skal bidra 
til å utvikle barnas evne til å fokusere på 
språklige former og strukturer – ikke bare 
innholdet i det som sies. Vi har noen enkle 
oppgaveark som har fokus på rim. 
Ellers så blir det Forut og Nepal som blir 
tema. 
7. oktober skal vi ha en felles kick-off for 
alle skolestarteren i Tasta barnehagene. Vi 
skal møtes på VBK banene kl. 09.30 
 

Tilbakeblikk på september 



 
Grønngruppe: 
Her har vi lest og lekt ut historien om «Gruffalo». 
Barna har blitt delt inn i mindre grupper hvor boken 
er blitt lest. Videre har vi snakket om hvert enkelt 
dyr og sunget sanger som passer til dyrene. Som 
formingsaktiviteter har vi laget 3 av dyrene i histo-
rien: en mus, en ugle og en rev. 
Gruffalo skal vi lage når vi hilser på han igjen i no-
vember da vi skal bli kjent med boken om lille 
Gruffalo. Vi vil da lage våre egen Gruffalo. 
 
Det har også blitt noen turer i september. De førs-
te turene gikk til lekeplasser i barnehagens nærom-
råde. Men etter hvert har vi beveget oss til skogen 
rundt Vardenes fyr. Her har barna vært på Gruffa-
lo-jakt, vi har lekt og hatt sangleker i ulendt ter-
reng og vi har prøvd oss på å klatre i trær. Det å 
bevege seg i ulendt terreng er viktig for å styre 
barna sin motorikk, 

Brannvernuke 
Barnehagen og avdelingen har 
også hatt en brannvernuke 
denne måneden.  I løpet av 
denne uken hadde vi brann-
vernsamlinger hvor vi snakket 
om hva vi må gjøre hvis det 
begynner å brenne i barneha-
gen, vi lekte brannkonstabler 
som slukker brann og redder 
ned en katt i fra et tre og vi 
har hatt brannøvelse.  

 

Foreldremøte 
Vi vil takke for et godt oppmøte på 
vårt foreldremøte den 14. september  

Vi ønsker dere alle en fin oktober. 
 

Hilsen oss på Fjøset; 
Ceu, Sesilia, Åshild, Afra og Marianne 


