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Den lille røde høna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

40  
Grupper: 
-3 åringene på tur. 
-4 og 5 åringene 
lekegrupper. 

 
Møtedag 
Grupper: 
Vi deler 
barnegruppa i tre. 

 
Grupper: 
- 3 og 4 åringene 
lekegrupper 
-Gul gruppe 

1 
Grupper: 
- 3 åringene 
lekegruppe 
-4 og 5 åringer 
tur 

2 
Grupper: 
3 og 4 åringer 
lekegruppe 
-Gul gruppe tur 

41 
HØST 
FERIE 

5 
Grupper: 
-3 åringene på tur. 
-4 og 5 åringene 
lekegrupper. 

6 
Møtedag 
Grupper: 
Vi deler 
barnegruppa i tre. 

7 
Grupper: 
- 3 og 4 åringene 
lekegrupper 
-Gul gruppe 

8 
Grupper: 
- 3 åringene 
lekegruppe 
-4 og 5 åringer 
tur 

9 
Grupper: 
3 og 4 åringer 
lekegruppe 
-Gul gruppe tur 

42 
 

12 
Grupper: 
-3 åringene på tur. 
-4 og 5 åringene 
lekegrupper. 

13 
Møtedag 
Grupper: 
Vi deler 
barnegruppa i tre. 

14 
Grupper: 
- 3 og 4 åringene 
lekegrupper 
-Gul gruppe 

15 
Grupper: 
- 3 åringene 
lekegruppe 
-4 og 5 åringer 
tur 

16 
Grupper: 
3 og 4 åringer 
lekegruppe 
-Gul gruppe tur 

43 
 
 

FN 
DAGEN 

19 
Grupper: 
-3 åringene på tur. 
-4 og 5 åringene 
lekegrupper. 

20 Nora 5 år 
Møtedag 
Grupper: 
Vi deler 
barnegruppa i tre. 

21 
Grupper: 
- 3 og 4 åringene 
lekegrupper 
-Gul gruppe 

22 
Grupper: 
- 3 åringene 
lekegruppe 
-4 og 5 åringer 
tur 

23 
Grupper: 
3 og 4 åringer 
lekegruppe 
-Gul gruppe tur 

44 26 Lila 5 år 
Grupper:  
-3 åringene på tur. 
-4 og 5 åringene 
lekegrupper. 

27 
Møtedag 
Grupper: 
Vi deler 
barnegruppa i tre. 

28 
Grupper: 
- 3 og 4 åringene 
lekegrupper 
-Gul gruppe 

29 
Grupper: 
- 3 åringene 
lekegruppe 
-4 og 5 åringer 
tur 

30 
Grupper: 
3 og 4 åringer 
lekegruppe 
-Gul gruppe tur 



 Oktober på Bjørnehiet 

 

 

 

Hei alle sammen! 

Så var september over og oktober står for tur. 

I september har vi kommet godt i gang med gruppene. Både store og små liker å være i gruppene. Vi 

får så mange fine stunder og samtaler sammen. Vi opplever at alle barna blir sett og får et opplegg 

tilpasset deres behov og forutsetninger. Når vi har samling, deler vi oss også inn i grupper. Dette 

skaper ro og alle blir sett og hørt.  

Nå avslutter vi eventyret om Geitekillingen som kunne telle til ti. Det har vært veldig gøy og 

spennende. Barna har vist stor interesse for eventyret og aktivitetene, men nå er de sultne på noe 

nytt. 

I oktober skal vi fordype oss i eventyret om «Den lille røde høna». Dette koselige eventyret handler 

om gevinsten av å hjelpe andre. Vi skal også fortsetter med å skape gode relasjoner og rutiner på 

avdelingen.   

Gul gruppe er godt i gang og dette er utrolig moro. Barna har fått hver sin bok med aktiviteter. I Gul 

gruppe har vi aktiviteter der vi bruker kroppen og sansene, jobber med boken og slapper av. I 

september hadde vi firkant som tema og barna satte opp hvilke regler de ville ha på Bjørnehiet. 

Reglene blir hengt opp på avdelingen. Det er fem fine regler som handler om å ta vare på hverandre 

og støtte hverandre       I oktober skal vi ha trekant som tema. 

I uke 41 er det høstferie. Barnehagen er åpen. 

I uke 43 er det FN-uke. Info kommer. 

 

Minner om at vi er på gult nivå og at vi må følge de retningslinjer som er satt. Det vil si at det kun skal 

være to foreldre i garderoben ved levering og henting (husk å snu lapper). Ingen foreldre skal krysse 

den røde streken i garderoben. Foreldre setter matbokser og vannflaske på trallen og barna skal 

vaske hender før de kommer inn på avdelingen. Vi bruker også garderoben som lekeområde. Derfor 

skal ingen gå inn her med sko. Alt av yttertøy settes i grovgarderoben. Etter kl.1545 er vi kun en 

ansatt på jobb. Det vil derfor være utfordrende å hjelpe dere i hentesituasjonen. Vi henger 

ferdigpakkede sekker ut i grovgarderoben slik at dere har alt hengende der ved henting       

Minner også om at frukt ikke deles opp i barnehagen. De som har med hel frukt, bør ha denne i 

matpakken eller legge den på barnets kopp-hylle ved vasken. 

Det er hengt opp en lapp om foreldresamtaler på ytterdøren. Her skriver dere navnet på barnet på 

den tiden som passer dere.  

 

Hilsen personalet på Bjørnehiet 


