
 

 

 

 

Tilbakeblikk 
 

September har vært fin, både flott vær, kjekke aktiviteter og 
herlige barn. Vi har brukt hele måneden på å bli godt kjent 
med hverandre. Barna begynner å bli tryggere og er nå i ferd 
med å finne sin plass i gruppen. 
3.oktober har Stella begynt hos oss. Vi gleder oss til å bli 
bedre kjent med henne. Nå mangler vi bare 1 barn som skal 

begynne i midten av november       
Vi har hatt en kjekk brannvernuke med samlinger, 
brannøvelse, brannbil som barna har laget selv og 
`brannslukking` med brannslange. 
30.oktober hadde vi miljødag i barnehagen. Da tok vi regntøy 
på oss og vasket alle utelekene og kostet sanden. Vi fikk også 

lapper som premie!        
Tema Denne måneden skal vi fortsette med vårt tema: Meg selv- 

kroppen min- vennskap. Nesten hver dag deler vi oss i små 
grupper og har språksamlinger med hovedfokus på eventyret 
om `Gutten som hadde vondt`. 

 
 
Videre vil vi også se litt på høsten og hva som skjer med 
naturen på denne årstiden. Turer i skogen gir oss en 
fantastisk mulighet til det. Da kan vi utforske hva som skjer i 
naturen og fargene. Naturmateriell vil vi bruke til inspirasjon i 
formingen. 
 
 

 



  

Ønsker alle en riktig fin oktober måned! Hilsen gjengen på Tussene 😊 

 

 

`Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et 
mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som 

arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at 
barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige 

fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer 
med bruk av teknologi og redskaper.` 

Rammeplanen for barnehagen 
 

Diverse informasjon - Viktige datoer: 
6.10- Marco 2år!  
12.10- Olve 2år! 
24.10- Eleah 1år! 
27.10- Stella 1år! 

 
- Personalsituasjon: 

o Stina har fått stilling som pedagog på dispensasjon

 
o Therese fortsetter som vikar hos oss  

 
- ALL E klær\sko\bamser/tutter MÅ merkes godt synlig med 

barnas navn. 
 

- Husk å fylle på med skiftetøy slik at vi alltid har det 
tilgjengelig. 
 

- Tusen takk for godt oppmøte på foreldremøte!       
 


