
  

   

Månedsbrev 

Måneds Tema: 

Vi fortsette med «meg selv og kroppen min».  

Denne måneden skal vi ha søkelys på følelser (se og lytte til egne og andres uttrykk og 

følelser) og sansene våre. Vi skal gi barna opplevelser med de ulike sansene. Vi skal lukte, 

lytte, smake og føle (sekundærsanser). Barna skal oppleve verden gjennom sansene sine. Det 

meste må luktes, smakes og kjenne på. Her skal barna få lærer ved å bruke hele kroppen og 

alle sansene. 

Hovedmålet:  

o Inspirere barna til undring og samtale omkring egne og andres følelser, opplevelser og 

meninger. 

Måneds Info: 

Viktig dato: FN-dag markert TIRSDAG 24 oktober, vi inviterer alle til å komme. Mer info 

kommer!  

♥ Nina jobber 2 ganger i uken og Zana jobber 2 ganger i uken.Vi skal ha faste vikarer: 

Frida og Lee Mae (begynne å stenge fra 30.09.).  

♥ Den mandag, 03.okt begynner et nytt barn hos oss      . Det er ei jente og blir 1år den 

kommende 21okt. Siste plassen er fult opp og vi blir 12 i avdelingen.  

Vi har varmmat en gang i uken       

Praktisk info/ evt info: 

o Husk klær og utstyr etter vær! Sjekk kurven – skuffene/ hyllene for byttetøy.  

o Innesko – vi ønsker at alle barna bruker innesko/tøfler inne. Dette er pga sikkerhet. 

o Nå som det blir skiftende og kaldere i været kan det også være lurt å ta med 

regnvotter.  

o Husk å merketøy med navn        

Husk å ta med tøy hjem i helgene og gå igjennom hva dere har her        

Et lite tilbakeblikk 

September måned hadde vi mange dager med flotte varme dager ute i barnehagen, vært godt å 

bare ta på jakke og sko.  

Gjennom tema «meg selv og kroppen min» har vi blitt bedre kjent med kroppsdelene våres. 

Vi har begynt å benevne og få språklig forståelse for hvor de ulike kroppsdeler er. Uke 38 har 

vi vært gjennom brannvernuke. Vi lærte litt om hva vi skal gjøre hvis brannalarmen går. Vi 

har også lagt et hus med fyr på og hadde liten samling om brann, samt sunget «Her kommer 

bjørnis».  

 

Er det noe dere lurer på eller ønsker å snakke med oss om er det bare å ta kontakt.  

Vi ønsker alle en god måned! 

Hilsen personalet på TROLL.  


