
 

 

Tusen takk for godt oppmøte på foreldremøte 

i uke 39 – vi håper det ikke ble for mye info på 

en og samme tid, og skulle det være noe som 

var uklart, tar vi gjerne imot spørsmål på epost 

eller SMS.  

Store deler av september gikk til forberedelse 

av brannvernuka, og vi har sunget og danset til 

Bjørnis fra morgen til ettermiddag. Vi har også 

hatt ulike formingsaktiviteter, og barna fikk 

også prøvd ut brannslangen og slukket brann. 

Sammen har vi også laget varmmat og hatt 

fisk, lapskaus, pasta og tomatsaus, og de 

eldste barna er gode hjelpere på kjøkkenet. 

 

 

 

 

I tillegg har vi fått opp en brannstasjon utenfor 

avdelingen, men med den frie fantasien til 

barn og voksne, har vi latt være å male denne 

rød, da den i løpet av måneden har vært både 

en is-kiosk, et hus, brannstasjon og brannbil, 

for å nevne noe. Bare fantasien setter grenser! 

 

Oktober er her, høsten er her, og vi er endelig 

snart en fulltallig avdeling! 

Vi starter oktober med prosjektet om de tre 

små grisene, og legger ved en prosjektplan på 

nettsiden, for de spesielt interesserte, under 

«andre dokumenter». 

Barna skal få sanse og oppleve eventyret om 

grisene gjennom høytlesning, konkreter og 

dramatisering.  

 

 

Ut ifra eventyret vil vi utvide barnas 

begrepsforståelse ved å snakke og undre oss 

sammen om ord og uttrykk.  

Barna skal få oppleve mestring ved å bruke 

kroppen aktivt i ulike sammenhenger. Vi vil 

legge opp aktiviteter ut ifra tema, og la barna 

få uttrykke seg kreativt gjennom arbeid med 

ulike materialer.  

Naturen i nærmiljøet gir oss et mangfold av 

opplevelser, og vi vil i første halvår av 

barnehageåret bruke nærområdet som vår 

arena for utforskning. Her vil vi også ha med 

oss konkreter på tur, og trekke inn farger, 

elementer og andre begreper fra eventyret i 

utetid og på tur.  

 

 

MÅNEDSBREV TOMMELITEN 
OKTOBER 2022 



HØSTFERIE: 

Det vil bli hengt opp en ferielapp på døra. 

Vennligst skriv dere opp om barnet ditt skal ha 

høstferie i uke 41. 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

     

     

     

     

     

Høstklemmer fra Kine, Esther, Bee og Camelia 

OMODEROLA 1 ÅR 

HIPP HIPP HURRA 

 

Vi minner igjen om MERKING av klær. Sko, 

vanter, luer, inne- og uteklær. Vær så snill å 

merk dette, slik at ingenting forsvinner. 

 

Nå som høsten er her – vennligst se over 

boksen i gangen, og se til at barnet ditt har 

det det trenger. 


