
 

 Løå 2022 

Oktober 

 
Tilbakeblikk på august & september 

Disse to månedene har gjort vi oss kjent med 
hverandre, avdelingen, rutiner og regler. Vi synes 
dette har gått veldig fint. Alle barna virker tryg-
ge på avdelingen, og har tilpasset seg raskt. 

Grupper, turer og tema arbeid er godt i gang. Det 
har blitt laget Gruffaloer og mus i forskjellige 
varianter. Vi har lest boken både inne og ute i 
små grupper. I samlinger synger vi blant annet 
sanger om dyrene og lærer litt fakta.  

Været har vært nydelig, og vi har vært mye ute. 

Fredagene har vi hatt disko med alle avdelingene i 
gymsalen. Vi holder på å lære oss den nye «Bli 
med» dansen. Til lunsj har vi blant annet hatt gu-
lerotsuppe, kjøttboller og fiskepinner. 

Skolegruppa 

Vi er ti barn som er sammen tirs-
dag, onsdag og torsdag. De var litt 
forsiktige og sjenerte de første 
gangene. Nå er de trygge på hver-
andre, opplegget og oss voksne. De 
er engasjerte og veldig ivrige. Alle 
er aktivt deltakende både i lek og 
aktiviteter.  

Vi har jobbet med 
«Oppmerksomhet for lyd» i språk-
sprell. Da har vi hatt blant annet 
forskjellige lytte/lyd leker. Bjørnis 
sekken har allerede vært med fle-
re hjem. Vi har lekt brannstasjon 
hvor samarbeid og vente på tur ble 
viktig. Ellers har vi jobbet med bo-
ka «Gruffalo». 

På tur veksler vi mellom frilek og 
litt organisert lek. Vi har hatt fo-
kus på å se oss for ,før vi går over 
veien. 

Plan for oktober 

I språksprell starter vi opp 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. 

Eller så blir det Forut og Nepal 
som blir tema.  

7/10 skal vi ha en felles kick-off  
for alle skolestarterne i Tasta bar-
nehagene. Vi skal møtes på Vbk ba-
nene kl.09.30.  

18/10 supersans på Iddis/
hermetikkmuseum kl.09.30 

Månedens  

Sanger:  Venner i Nepal & det e godt å ha nå-
gen 

Regler: 5 små apekatter 

Bøker/eventyr: Historier fra Nepal 

Farger: Oransj 

Motorisk aktivitet: Dans 

 



Månedens tema 

Forut sin barneaksjon «Biswa og de ma-
giske fjellene». 

Vi reiser til Nepal og gjør oss blant annet  
kjent med verdens høyeste fjell og Biswas 
og familien hans.  

Sammen med barna skal vi bruke fanta-
sien vår gjennom formingsaktiviteter, his-
torier, bilder og undringer. Hva kan skjule 
seg i de høye fjellene? Hvem er Yeti? Er 
han kanskje broren til Gruffalo?  

Vi lager og smaker på forskjellig mat fra 
Nepal.  

Barna skal øve inn både dans og sang til 
Forut cafeen.  

På avdelingen henger vi opp forskjellige 
plakater med bilder fra Nepal, Biswass og 
vennene. 

Apekattene Monky og Minki blir maskote-
ne våre denne måneden. De blir med oss i 
samlingene og på tur. 

Tema avsluttes med en «flytur» til Nepal 
med alle avdelingene. 

Bursdager i oktober 

4/10 Andrea fyller 3 år 

5/10 Omar fyller 5 år 

24/10 Thomas fyller 3 år 

Gratulerer med dagen! 

 

Viktig informasjon: 

• Uke 41 er skolens høstferie. Gi beskjed 

til avdelingen hvis det er noen som skal 

ha fri da. 

• Lena er i praksis uke 42-44. Guzal og 

en annen er vikar de ukene. 

• Onsdag 26/10 Forut cafe kl.14.00-16.00 

Forut 

Velkommen til FORUT Barneaksjonen 
2022/23 «Biswas og de magiske 
fjellene».   

I fjellandet Nepal bor fem år gamle 
Biswas sammen med familien sin. 
Vennen Nischal er ett år eldre og 
bor like ved. Sammen med guttene 
blir vi kjent med hverdagen deres og 
opplever hovedstaden Katmandu. Og 
kanskje får vi et glimt av den myte-
omspennede Yeti?   

FORUT Barneaksjonen er et pedago-
gisk opplegg for barnehager, barne-
skoler og SFO/AKS om livet til barn 
i FORUTs samarbeidsland i Afrika og 
Asia. Oppleggene fornyes hvert år 
og skaper stort engasjement hos 
barn i Norge. 

Hilsen Guri, Lena, Rikke og Anne 


