
Oktober 2022 

Fredag hadde vi vår første fellessamling. Vi samlet hele barnehagen på fellesrommet, for å si 

«ha det» til sommeren og ønske høsten velkommen. Kjekt å samle alle, synge i lag og veldig 

kjekt når de voksne dramatiserte overgangen fra sommer til høst med blant annet paraply 

og en vannkanne – ikke alle kom seg helt tørre fra denne samlingen. «Løye» og god 

stemning.  

Som dere vet, har vi allerede vært på tre turer. Vi har tatt bussen og besøkt den nye 

brannstasjonen og her var det mye spennende å se og høre.  Vi så etter Bjørnis og til slutt 

turte noen av barna å spørre hvor han var. Da fikk vi vite at han jobber på Stangeland 

brannstasjon. Det har også blitt to fine turer til den økologiske gården. Vi leverte epler til 

eplepressing og uka etter hentet vi epleråsaft. Safta smakte kjempegodt og eplechipsen som 

vi laget forrige uke ble også spist opp.  

 

 

 

 



I dag dro vi på tur og det vil vi gjøre hver mandag framover. Fint om dere foreldre kan hjelpe 

deres barn med å pakke egen tursekk med votter og vannflaske med nytt vann. Så ordner vi 

matpakke og kler oss etter vær og vind. I dag ble det en kort tur, men målet er å komme oss 

til Sørmarka, hvor vi kan få mange fine opplevelser, motoriske utfordringer og leke i ulendt 

terreng. I dag rullet vi i bakken, klatret i trærne og plukket bjørnebær. Vi måtte være veldig 

forsiktige for bjørnebærgreinene var fulle av torner, som vi kunne stikke oss på.  Medbrakt 

lunsj smakte fortreffelig. Gleder oss til flere mandagsturer, og da skal vi lete etter flere 

høsttegn. 

 

 



Vi fortsetter med tema «meg selv», vi snakker om hvordan vi kan være gode venner og blir 

enige om hvordan vi vil ha det på avdelingen sammen. Nye relasjoner bygges og til tider ser 

vi veldig mye fin lek både inne og ute. Å hjelpe, trøste og dele er prososiale handlinger vi ser 

mer og mer av og det er flott. 

Torsdag 6. oktober blir det «Kick off» for Superklubben. Vi skal dra på tur i nærområdet, ha 

sporløype og digg lunsj. Fremover blir torsdag fast superklubbdag.  Superklubben har spist 

lunsj sammen hver dag og vært i superklubbgruppe med ulike aktiviteter allerede. Det er en 

fin gjeng og vi skal gjøre mye kjekt og spennende framover. 

I forbindelse med FN dagen 24. oktober står ulikheter og solidaritet i fokus. Vi snakker mye 

om Barack barnehjem i India, ser bilder og film. Mandag 24. oktober blir det FN cafe på hver 

avdeling. Mer info kommer. 

Til slutt en liten ukeplan: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Turdag 
Husk egen sekk med votter og 
vannflaske med vann. 

 
Grupper 

 
Grupper 

Superklubbdag 
Grupper 

Matdag 
Vi baker eller 
lager middag. 
Grupper 

  

Det var veldig flott at så mange hadde anledning til å komme på årets foreldremøte. Vi 

gleder oss til videre samarbeid med dere. Ta kontakt om dere lurer på noe. 

Høsthilsen fra Ivar, Elise, Azra, Lin og Ine 

 

 

 

 

 

 


