
ma ti on to fr 

3  

             TURDAG 

 Tema: Motorisk trening 

4 

Grupper inne og ute 

5  Varm mat: 

Hakke bakkeskogens 

grønnsaksgryte 

Grupper/ Tommeliten 

rommet 

6 

Grupper og formings-

aktiviteter. 

7 

   Temasamling 

   Hakkebakkeskogen 

10  

      TURDAG 

Tema: Aktiviteter 

11 

Grupper inne og ute 

12 Varm mat: 

Fiskepinner 

Grupper/ Tommeliten 

rommet 

13 

Grupper og formings-

aktiviteter. 

14 

     Temasamling 

      Hakkebakkeskogen 

Nova 2 år 

17  

         TURDAG 

Tema: Grille 

18 

Grupper inne og ute 

19 Varm mat: 

Kjøttboller 

Grupper/ Tommeliten 

rommet 

20 

Grupper og formings-

aktiviteter. 

21 

  Temasamling 

   Hakkebakkeskogen 

24 

              FN-DAG 

25 

Grupper inne og ute 

26 Varm mat: Tikk tokk 

Grupper/ Tommeliten 

rommet 

Vilde 2 år. 

27 

      Miljødag  

 

28 

    Temasamling 

     Hakkebakkeskogen 

31 

           TURDAG   

Tema: Tur Lotto Høst. 

    

Oktober 2022 

Troll 



Våre refleksjoner  

Barnehageåret er kommet godt i gang, og september kom og gikk. 

Tilvenningen har gått over all forventning, og vi er klare for en kjekk 

høst :-) Barna er blitt kjent med, og er blitt trygge på både barn og 

voksne. De vinker hade det til dere foreldre før dere rekker å gå ut 

døra og nyter frokosten før de er i gang med lek og kos.  

 

Vi er i gang med å øve på samlingsstunden. Når den grønne kofferten 

kommer frem skjønner de fleste av barna nå at de skal sette seg på 

teppet i innergangen. Vi har små puter som de sitter på. Vi trener på 

turtaking med at vi sender rundt musikkinstrument (bjeller til nå) 

synger for hvert barn og sender videre. Noen av barna sender videre 

uten noe problem, andre synes fremdeles det er vanskelig. I tillegg så 

har vi spilledåser med klassisk musikk og det er nesten helt stille når 

disse spiller og noen av barna klapper begeistret i  hendene etterpå.  

 

Turene våre er vi også kommet i gang med. Det blir spennende å ut-

forske nærområdet.  

Barna på avdelingen er veldig glad i å være ute og de går bort til dø-

ren og gjør tegn på at de vil ut.. Ute er det rutsjebanen og sandkassen 

og eller utforsking av området som er spennende.  

Vi har også feiret Mousa sin 2 års dag :-) 

Oktober på Troll:  

Vi skal bli kjent med figurene fra Hakkebakkeskogen og 

fortellingen. Og synge og lytte til sangene. Siden høsten er i 

gang vil vi se, lukte og smake på ulike grønnsakene i fortel-

lingen.  

Vi skal ha FN-Dag og skal ha litt aktiviteter i den forbindel-

se. Nærmere info kommer.  

Vi skal på tur og se hvordan naturen rundt oss ser ut om 

høsten og fortsette å utforske nærområdet. Kanskje finner 

vi et spennende turområdet vi ikke har vært på før. 

I samlingsstundene våre  vil vi kose oss med sang, lek, ut-

forsking og spennende kofferter og bokser. 

Det blir spennende å følge leken til barna. De voksne skal 

være tilgjengelige og lekne i lag med barna slik at leken og 

språket utvikler seg. 

I tillegg vil vi ha ulike formingsaktiviteter. Barna skal bli 

kjent med ulike typer materialer .  

Vi skal feire Nova og Vilde som begge blir 2 år i oktober.  

Månedsplan for Oktober  

Rammeplanen: «Omsorg er en forutsetning for 

barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av 

empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi 

barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og 

andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å 

bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og 

støtte de har behov for.» 



Til info:  

Høsten er over oss så det er lurt å sjekke at barnet har varmt nok tøy og 

en varm sovepose.  

På hjemmesiden vår legges det ut nyttig og viktig informasjon.  

https://www.minbarnehage.no/tasta  

Det er ønskelig at alle abonnerer på denne siden.  Husk å klikke på riktig barnehage og på avdeling-

en vår.  

 

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. Om dere har spørsmål, ønsker, kommentarer ideer, bekym-

ringer eller tanker så ikke vær redd for å ta kontakt.  

Mobilnr til avdelingen er: 99356693 

Dere kan sende melding ved sykdom eller dersom det  

skulle være noe annet.  

  

Med vennlig hilsen  

Gjengen på Troll 

 

https://www.minbarnehage.no/tasta

