
 

 

MÅNEDSBREV Oktober 

Tilbakeblikk   

Hvordan september har vært 

Tiden går fort, og vi er allerede i oktober. September har vært en fin måned på Hulen. Vi har 

blitt enda bedre kjent med barnegruppen. Vi ser at barna begynner å finne sin plass på 

avdelingen, og oppsøker hverandre gjennom dagen. Vi har brukt mye tid på kjøkkenlek, ellers 

går det i lek med dyrene, dukker, litt pusling og lesing. Vi har smått begynt med samlinger, og 

vil fortsette med det i oktober.  

Brannvernuke i uke 38 var vanvittig gøy. Vi hadde samlinger der vi viste bilder av brann, 

brannbil, brannkonstabler, røykvarsler, brannslokningsapparat osv. I samlingene fikk barna 

prøve seg som brannkonstabler og forsøke å slokke brann. Barnegruppen syns det var 

kjempestas, og fikk kjenne på mestringsfølelse. I etterkant av samlingene lekte barna med 

brannhjelmer, brannbiler og kikket på bildene.  

Vel gjennomført foreldremøte. Takk til de som kunne komme. Referatet er sendt ut på epost, 

ta gjerne kontakt om du har spørsmål!  

Hva skjer på Hulen denne måneden?  

Nytt barn og forberedelser til FN kafeen  

I oktober får vi et nytt barn på avdelingen. Han er født i 2020 og starter første uken i oktober. 

Vi gleder oss. Dette betyr at i oktober vil vi være 10 barn på avdelingen.  

Vi begynner med mer gruppedeling i oktober. Samt dager for 

formingsaktiviteter, lekegrupper og turer. Vi prøver så godt vi kan 

å følge månedsplan, men med rom for endring. Vi skal ha to 

sansesamlinger i oktober. Da skal vi snakke om de ulike sansene 

våre, og prøve smake på ulike frukter og grønnsaker. Vi håper på 

undring, mestringsfølelse og positive følelser under samlingene. Vi 

håper også at barna vil tørre å smake, men her skal ingen tvinges til 

å smake. Det er barnets valg om de vil smake eller ikke.  

Mandag 24.oktober klokken 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 40kr 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.  



 

 

 

 

Månedens tema  

Mangfold og fellesskap 

Gosen barnehage vil arbeide med temaet «Mangfold og fellesskap» i oktober og november. 

Temaet tar utgangspunkt i rammeplanens fagområde «nærmiljø & samfunn», samtidig som 

det bygger videre på tilvenningen. Gjennom temaarbeidet skal vi bidra til å gjøre barna kjent 

med eget nærmiljø, samfunnet og verden (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50-51). Vi 

jobber med temaet gjennom å dra på turer i nærmiljøet, bli kjent med hverandre og 

avdelingen. I anledning FN-dagen skal vi også fortelle om fadderbarnet vårt i India.  

Personalgruppa 

Kristine: Pedagogisk leder 100%  

Linda: Assistent 100% 

Heidi: Barne- og ungdomsarbeider 100% 

Vi ønsker Mari velkommen på avdelingen. Hun skal jobbe hos oss hver dag i oktober. I 

november skal hun jobbe både på Hulen og Kvisten.  

 

Praktisk informasjon 

• På turdag ønsker vi å komme oss ut av barnehagen kl 09.30. Fint om alle barna har 

kommet til da.  

• Det er ønskelig at dere ringer/sender melding til oss dersom barnet skulle komme senere 

enn klokken 09.30, eller om barnet har fri eller har blitt syk. 

• Viktig at alle vasker hender før de går inn på avdelingen.  

• Uke 41 er det skolens høstferieuke. Veldig fint om dere sier ifra om dere skal ha noe fri 

den uken.  

Viktige datoer  

- 24.oktober 

o FN Kafe i barnehagen 

 

 

Vi ønsker alle en fin oktober! Hilsen oss på Hulen  


