
MÅNEDSBREV FOR OKTOBER 

 

Hei alle sammen! 

Oktober er rett rundt hjørnet og her kommer månedsbrev for oktober. Først vil vi takke for 

godt oppmøte på foreldremøtet. Veldig bra å få gode tilbakemeldinger i forhold til 

overgangen mellom hjem og barnehage så langt og andre tilbakemeldinger. Det er blitt 

sendt ut referat til alle foreldrene. 

TILBAKEBLIKK: 

I september startet vi opp med faste samlinger og barna synes det er veldig kjekt med sang 

og bevegelsesleker. Vi har også spilt en del lotto med de eldste barna på gruppen. Her får de 

øvet seg på turtaking, komme frem slik at de andre barna har oppmerksomheten mot dem. 

Siden det var 6 nye barn som startet valgte vi å ha de fleste samlingene sammen med hele 

gruppen. Vi ser at barna begynner å bli kjent og trygg på egen deltagelse gjennom 

opplevelser og erfaringer i samspill med hverandre. Slik sett er vi i gang med hovedmålet 

som vi satte oss for denne perioden vi er inne i. 

I uke 38 leste vi boka om Brannbamsen Bjørnis og har sett noen sang/danse videoer om 

Bjørnis.  Barna lekte brannkonsabler og slukket brann med brannslange. Vi har snakket om at 

når den røde klokken på veggen ringer da må vi alle gå ut sammen med de voksne.  

Det har vært en del sykdom i september. Tilvenningen tar derfor tid. Vi har vært mye ute 

både formiddag og ettermiddag. Det er mye utforsking blant de yngste, en del graving i 

sanden og selvsagt dissen blir alltid tatt i bruk. De eldste barna ha vært opptatt med å grave i 

sanden, springe etter hverandre, sykle og balansere på steiner. Vi har også vært en del ute 

på den andre siden – formiddager og helt mot slutten av dagen. Trehuset med den store 

rutsjebanen er veldig kjekk, og det er også båten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÅNEDEN SOM KOMMER: 

Tema: Mangfold og felleskap. 

I oktober fortsetter vi med samme tema, mens vi forbereder oss til FN-dagen. Vi vil i den 

anledning fortelle om fadderbarnet vårt i India. 

I samlingene fremover vil barna bli delt inn i to grupper. Eikenøtt gruppen skal bli kjent med 

boka om «Georg og dinosaurene».  Georg og vennene går på fossiljakt. Kongle gruppen vil 

fortsette med historien om «Lisen som ikke får sove».  Vi ser at barna leker mye med dyrene 



vi har på avdelingen. Lisen får alle sine kosedyr med i sengen, men da blir det vanskelig å 

sove.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedenfor kommer noen datoer som vi vil dere skal merke dere og en del informasjon: 

* Pysjamas fest onsdag den 19. oktober. Da skal alle barna komme kledd i pysjamas og 

ha med seg kosebamse. 

* FN-dagen: Mandag 24. oktober kl. 14:00-15:00 vil vi feire FN-dagen med barna og 

dere i barnehagen. Velkommen! Vi skal selge lapskaus og kunst. Vi har i mange år 

støttet Indiaforeningen. Vi har samlet inn penger på FN-dagen til fadderbarnet vårt. 

Det vil koste 40 kr. for en tallerken med lapskaus, saft/kaffe og 40 kr. for kunst. Vi 

minner om at dere skal bruke Vipps-#23624 Indiaforeningen, merkes med 

barnehagens navn slik at de kan spore hvem pengene kommer fra.  

* I uke 41 er det skolens høstferieuke. Er det noen av barna som skal ha fri noen av 

 dagene er det veldig kjekt om vi får beskjed i forkant slik at personalet kan ta ut 

 feriedager eventuelt avspasering. 

* Grupper:                                                                                                                                     Vi 

har nå delt barna inn i to grupper når vi har samling og vi har kalt gruppene Kongle og 

Eikenøtt. De eldste er i Eikenøtt gruppen og de yngste er i Kongle gruppen.  Når det 

står på planen grupper vil det alltid være en gruppe som går ut etter samling, slik at 

den andre gruppen kan være inne å ha lek/aktivitet/formingsaktivitet. 

* Tur med hele gruppen:                                                                                                                                              

Vi starter opp med tur for hele gruppen i oktober. Se plan for oktober. Minner på at 

barna må være kommet ferdig påkledd til kl. 09:30 slik at vi kan komme oss av gårde 

straks etter 09:30.  

* Foreldresamtaler: Det blir satt opp forslag til dato/tid i uke 44 og 45 til 

foreldresamtaler. Liste blir hengt opp på ytterdøren i grovgarderoben som dere 

setter dere opp på. Listen vil bli hengt opp etter Kjersti er tilbake fra ferie. Samtalen 

avholdes oppe i annen etasje og det er avsatt en halvtime til hver samtale.    

* Kjersti skal ha ferie uke 40 og avspasering 10. oktober. Det vil bli satt inn vikar 

i uke 40 og hun heter Marianne Hanasand.  

Helt til slutt vil vi gjerne at dere sjekker at skotøy til barna er stort nok, 

støvler etc.  

Hilsen oss på Kvisten 


