
Oktober - Haugen    

Tema: «Meg selv og verden - FN dagen» 

man. tir. ons. tor. fre. 

    1. 

Barnevalgte aktiviteter 

 

Vi lager varm mat 

4. 

Turdag 

 

5. 

Temadag 

FN dag 

6. 

Utedag 

7. 

Smurfegruppe 

Aldersgruppe 

8. 

Barnevalgte aktiviteter 

 

Vi lager varm mat 

11. 

Turdag 

 

 

 

Høstferie 

12. 

Temadag 

FN dag 

 

 

Høstferie 

13. 

Utedag 

 

 

 

Høstferie 

14. 

Smurfegruppe 

Aldersgruppe 

 

 

Høstferie 

15. 

Barnevalgte aktiviteter 

 

Vi lager varm mat 

 

Høstferie 

18. 

Turdag 

 

19. 

Temadag 

FN dag 

 

Bursdagsfeiring 

20. 

Utedag 

Vi forbereder FN kafé  

21. 

FN kafé—vi inviterer 

foreldre til kafe. 

22. 

Barnevalgte aktiviteter 

 

Vi lager varm mat 

25. 

Turdag 

 

26. 

Temadag 

 

27. 

Utedag 

28. 

Smurfegruppe 

Aldersgruppe 

29. 

Barnevalgte aktiviteter 

 

Vi lager varm mat 

 

Bursdagsfeiring 

Oktober på Haugen 
 
I oktober markerer vi FN dagen, hvor vi  
inviterer alle familiene på avdelingen til kafe  
torsdag 21.10, så sett av denne datoen! Mer  
informasjon om arrangementet vil gis når det  
nærmer seg. 

 
FN dagen markeres for å lære barna om ulike land, 
kulturer, flagg og spennende matretter fra andre 
deler av verden. Siden vi er en  
avdeling som er representert av familier fra mange 
forskjellige land og kulturer, vil vi  
ha samlinger om hvert barns land, flagg og kultur. 

 
Barnekonvensjonen - Vi skal jobbe med disse 3 
punktene fra FNs barnekonvensjon: 

 
7. Barnet skal ha et navn og en nasjonalitet helt fra 

det er født og så langt det er mulig kjenne sine 
foreldre og få omsorg av dem.. 

12. Barnet har rett til å si sin mening i alt som angår 
det. Barnets meninger skal telle.  

31. Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å   
 delta i kunst og kulturliv.  

 
I rammeplanen for barnehage står det: 
«Barnehagen skal fremme respekt for  
menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få 
oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle 
og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfa-
ringer og synliggjøre verdien av  
fellesskap.» 
 
Ellers jobber vi med å ha en trygg og  
forutsigbar hverdag for voksne og barn på  
avdelingen. Les gjennom informasjon fra  
foreldremøtet, som dere har mottatt på epost, for å 
se avdelingens daglige rutiner. 
 
Vi begynner med foreldresamtaler i oktober, så følg 
med på epost for tidspunkt. 
 
Har dere spørsmål, så er det bare å ta kontakt! 
 
Mvh. Therese, Lisbeth, Kirsten, Knut Erik og Morten 


