
MÅNEDSBREV OKTOBER ALVENE 

 

Først et lite tilbakeblikk på september.  

Vi har hatt en fin tilvenning og ungene er blitt trygge og lar seg trøste dersom de trenger et 

fang. Nye rutiner for både små og store skal bygges og faste rammer hver dag er viktig for 

trygghet. Nå ser vi at barna er klare for å ta fatt på ukes rytmen og turer og temaer skal jobbes 

med. I september tok vi frem både maling og vår kreativitet og vi var så heldig å få hjelp av 

barna til å dekorere treet vårt i vinduet. Skikker dere i vinduene våres nå vil dere se et riktig så 

flott høst tre.   

I september «banket» det også på døren vår og brann bamsen Bjørnis flyttet inn på Alvene. 

Brannvern er viktig tema og i vi markerte dette i uke 38. hvor også hele landet hadde 

brannvern som fokus. Barna tok godt imot temaet og det var smil og latter og høylytt sang 

hver gang Bjørnis sangene kom på. I samlingsstundene tok vi opp forebyggende arbeid for 

brann, hva skal vi gjøre hvis vi ser røyk eller det begynner å brenne? Hvem og hva skal vi 

ringe? NR. 110. hvor skal vi ha felles samlingsplass hvis alarmen går? (I barnehagen samler 

alle fra Alvene seg ved dissene ute i barnehagen). Vi så brannverns temaet slo godt an blant 

barna og vi valgte og ha temaet ut september. Barna fikk gjennom denne tiden besøkt 

brannstasjon, sett brannbil og brannmenn/damer, kjørt buss, og ikke minst slukket brann, 

«flammer på vinduet» med ekte stor vannslange. Stolte var de alle da Bjørnis diplomene ble 

delt ut, ekte brannvernshelter :D! 

Da ser vi fremover og tar høsten imot med alt den har å by på av fargenyanser. Både små og 

store på Alvene gleder oss over å kunne bruke sansene våre og sammen undre oss over 

høstens fenomener og stille oss undrende spørsmål som hvorfor bladene skifter farge? og 

faller på bakken? og hva med de lange lyse dagene som blir kortere?  

Oktober måned vil temaet være høst og vi vil gjennom ukes rytmen vår og deling av mindre 

grupper utforske og skape ting gjennom å bruke det høsten har å by på.  

I oktober vil vi også markere FN dagen. Dette året er det kun barna og de ansatte som 

markerer dagen. Fokuset vil dette året bli på Barnekonvensjonen og rette fokus på 

internasjonalt fellesskap. Barnehagen vil også legge til rette for innsamling av klær og leker til 

barn som trenger det i Stavanger kommune, dette for de foreldre/foresatte som har mulighet 

og ønske om å bidra. Dere vil få nærmere informasjon om hvilke organisasjoner i byen vår 

som kan ta imot gaver        

På avdelingen vil vi jobbe med temaet ved å se på de ulike nasjonene barna på Alvene 

representerer. Gjennom bildekort av flagg, sang og dans («Bli med dansen») skal vi sammen 

skape fellesskap og glede.  

 

 

 

 



 

Hele barnehagen ønsker i år å markere refleksdagen som er den 20. oktober: 

Markering blir torsdag kl. 7.45 denne dagen, da er det mørkt.  

HUSK, Ingen vil få frokost før kl 8.30 denne dagen, så er viktig at barn som blir levert før 

denne tiden har spist frokost hjemme.  

Alle barn som blir levert denne dagen møter utenfor i uteklær :D Ansatte fra avdelingen vil ta 

imot dere ute. Alle barn som har mulighet, har med egen lommelykt og gjerne med en liten 

matbit i magen før de kommer i barnehagen       

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktig beskjeder: 

 

• 20. oktober: REFLEKSDAGEN- Alle 

barn møter opp med uteklær og 

frokosten spises hjemme.  

Markeringen vil skje kl. 7.45  

 

• Vi markerer FN dagen 27. oktober, det 

vil bli felles markering ute i barnehagen 

for alle barna. 

Trollene (førskolegruppen) vil danse den 

nye «Bli med dansen» for oss og Nina skal 

steke lapper til alle barna. Felles dag med 

kos og fokus på samvær       Fellessamling 

er kl. 10.00. Gå inn på nrk super NRK Super - 
BlimE! Der kan dere se og øve på dansen :D 

 

• Bursdager:  

Hipp hipp hurra for Mikkel som fyller 1 år 

den 02. oktober      

 

• Ellers pass på at barnet ditt alltid har 

ekstra skifte klær i kurven sin. Varme 

klær til å ha når vi er ute og når de skal 

sove. Tilpass etter været       

https://nrksuper.no/serie/blime/
https://nrksuper.no/serie/blime/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


