
Månedsbrev oktober 
 

 

Nå har høsten virkelig meldt seg, og vi er klare for oktober måned. 

Vi føler at vi endelig har kommet inn i en ny hverdag og fått etablert oss gode rutiner som en 

gruppe. Ungene ser ut til å trives med sine nye venner og det er veldig kjekt å følge med på 

utviklingen av nye vennskap.  

Vi vil og takke for godt oppmøte på foreldremøtet, og en ekstra takk til Janne Helen og 

Kristina som har sagt ja til å representere avdelingen i FAU!  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Tema: 

«Du og meg og alle sammen», vi har smått kommet i gang med temaarbeid, og vil fortsette 

med dette ut november. Vi har laget portretter, lest masse i «min bok», hatt fokus på 

vennskap og lekekoder. Det er ikke alle som er like vandt med å måtte dele på leker, vente 

på tur eller dele på den voksnes oppmerksomhet – så dette er noe vi jobber litt ekstra 

med        

 

Annet: 

• Nima har valgt å ikke fortsette etter sin prøvetid her hos oss. Hun har nå funnet seg 

en ny arbeidsplass, uten like lang reisevei. Vi ønsker henne masse lykke til på veien 

videre. Hennes siste arbeidsdag er onsdag 12.10.22. 

Hvem som skal erstatte Nima er ennå uvisst, men intervjurunden er allerede i gang. 

Dere vil bli informert om dette så fort vi har det klart. 

 



• Studenten vår Sofie er med oss ut den første uken i oktober. Det har vært veldig kjekt 

å ha henne hos oss, og vi ser verdien i å ha gode studenter med på laget. Neste runde 

med studenter kommer 17.10.22 og skal være her i to uker. Dette er to 1. trinn 

Heltids studenter, som skal inn på en observasjonspraksis. De samme studentene vil 

komme tilbake 5 uker til våren.  

• FN Kafé. Den årlige FN Kaféen vil bli avholdt onsdag den 26.10.22. Det vil komme et 

eget skriv om dette på avdelingen. 

• Elias begynner i barnehagen med oss, og endelig blir gruppen komplett. Vi gleder oss 

masse til å bli kjent med han        

 

Viktige datoer: 

• 06.10.22     Elias 2 år  HURRA! 

• 18.02.22     Herman 2 år  HURRA! 

• 26.10.22     FN Kafé 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen Rød avdeling v/Charlotte 


