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Oktober 2020 

Viktige dager i Oktober 

3 oktober: Mark 43 år!  

5—9 oktober: Høstferie! Husk å gi beskjed dersom dere skal ha ferie den-

ne uken!! 

20 oktober: Nathan 5 år!  

23 oktober: FN-dagen!  

30 oktober: Halloween! Vi kler oss ikke ut, men har spennende eventyr i 

barnehagen!  
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Hva har vi gjort i september og hva skjer videre i oktober? 

I september startet vi samarbeidet med Bergeland. Det er 4 elever som kommer 

til oss hver tirsdag og skal være med oss og ha aktiviteter. Hos oss lærer de 

hvordan det er å jobbe med barn, pedagogikk og rutiner i barnehagen. Vi gleder 

oss til videre samarbeid! Dette er utrolig kjekt og barna gleder seg til de kom-

mer og skal være med oss!  

 

Vettene er offisielt ekte vetter! Vi har hatt vetteseremoni og vettedisko etterpå!  

Videre skal vi bli kjent med bæ-bu sangen; Vi har nettopp hatt brannvernsuke 

og førstehjelp og politi står for tur!  Bæ-bu sangen: http://www.alfabetika.no/wp-content/

uploads/2015/02/sangen3nyVedlegg.pdf  

Det blir en litt annerledes vettehøst i år. Vi samarbeider ikke med natur som vi 

pleier å gjøre, men er hver for oss. Vi håper på et samarbeid til våren, da vi skal 

begynne å gå tur rundt på Storhaug for å se hvor alle bor. Dette er for å bli kjent 

med Storhaug og skoleveiene. Men også danne vennskap på tvers av avdeling-

ene og se hvem vi er naboer med.  

 

I forbindelse med «En verden av eventyr» temaet har det blitt fortalt og dramati-

sert en del eventyr og barna har også vært med. Vi gleder oss til å bli kjent med 

eventyr fra hele verden i løpet av høsten! Dere foreldre er supre ressurser, for-

tell oss gjerne eventyr som dere kan godt og som vi kan videreformidle til bar-

na!  

 

 

 

http://www.alfabetika.no/wp-content/uploads/2015/02/sangen3nyVedlegg.pdf
http://www.alfabetika.no/wp-content/uploads/2015/02/sangen3nyVedlegg.pdf
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Oktober  

Det blir en annerledes FN-dag enn det vi er vant til. Vi arbeider med å 

få alle detaljer på plass, dere får informasjon så snart som mulig. Det vi 

vet er at FN-dagen (24.oktober) feirer vi fredag. 23. oktober i barneha-

gen sammen med barna!  Vi forbereder oss til FN-dagen hele oktober.  

Vi skal bli kjent med Nanah som bor i Sierra Leone og er fire år! (http://

forut.no/barneaksjon/). Gjennom oktober skal vi bli kjent med Nanah 

gjennom fortellingene til Monki og høre eventyr fra Sierra Leone.  

 

 

 

 

 

Høstværet har virkelig meldt sin ankomst! Husk å sjekke og fylle på 

klær som mangler på plassene. Det blir en del våte klær i regnværet. 

Husk at yttertøyet på tas med hjem og vaskes. De lukter fort surt når 

de henger våte etter bruk. :-) 

 

Uke 44 er det halloween tema! Vi forbereder oss til halloween som vi 

feirer 30.oktober i barnehagen.  Vi kler oss ikke ut i kostymer, men 

forteller spennende eventyr og  har ansiktsmaling til de som ønsker 

det!   

 

Hovedmål:  utvikle interesse og respekt for hverandre og forstå 

verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. 

 

 

 


