
OKTOBER 
Og vips! så var plutselig september over! 

Det er en god gjeng Øyenstikkere som med største alvor har vist både omsorg og 

hjelpsomhet for dem rundt seg. Å få hjelp til å ta på den vanskelige strikken på regnbuksa, 

eller at en venn spør om det går bra når man har slått seg, er jammen gull verdt! Tenk at små 

også kan vise hjelpsomhet mot dem som er større enn seg selv!  

Turdagene er godt i gang. Vi har «adoptert» et tre i Ormaskogen som vi skal besøke 

framover. Vi ser på og snakker om endringer siden sist, og undrer oss over hvordan naturen 

kan forandre seg. Nå er treet grønt og frodig, men hvordan er det når vi besøker det igjen i 

oktober?  

Siste turdag i september gikk vi hele veien ned til Sandnes. Der spiste vi lunsj under et stort 

tre, og så på eventyrtoget i Langgata. Hekser, troll, en 

konge og larven Aldrimett – spennende!  

Jønningheia barnehage har de siste årene invitert til 

eventyrsti i Ormaskogen, og det var vi med på i år 

også. En fin liten tur hvor vi fikk oppleve heksebrygg, 

ormer, prinsesser og en konge, skatter og riddere. Noe 

var litt skummelt, men med en trygg hånd å holde i ble 

det nok en fin erfaring å ta med seg. Vi sang, smakte 

heksepopcorn, og var kjempespente på det neste som 

ventet litt lenger framme. Vårt bidrag til eventyrstien 

var Bukkene Brusebildet vi har laget. Barna har tovet, 

luktet, kjent på og snakket sammen over baljen med såpevann.  

På onsdagsgruppene har barna fått bli med på varierte aktiviteter. De har laget mat med Silje 

og Ronny, lest bok og tegnet med Monica, lekt i Ormabyen med Marianne og laget gave til 

FN-dagen med Karin. 

Tusen takk for godt oppmøte på foreldremøtet! Kommunikasjon og kontakt mellom barnets 

hjem og barnehagen er viktig for barnets trivsel og utvikling, og foreldremøtene er en god 

arena hvor vi kan informere hverandre og finne ut av ting sammen.  

 

Den kommende måneden har vi hovedfokus på fagområdet etikk, religion og filosofi. 

Fagområdet skal bidra til at barna får økt forståelse for ulikheter og respekt for forskjellig 

utseende, kultur og væremåte. Dette fagområdet blir en naturlig del av markeringen av FN-

dagen i oktober hvor barna blant annet vil bli bedre kjent med barnehagens fadderbarn 

Kriztoffer. Mer informasjon om denne dagen kommer etter hvert.  



    

Månedens karakteregenskaper er samarbeid og tålmodighet. Barna erfarer f.eks. hver dag 

hvor mye lettere det er å rydde leker når vi samarbeider. Det har vi også sett gjennom å ha 

fokus på hjelpsomhet: Hvis ett barn er uheldig og mister mange perler på gulvet, er det 

mange som er raskt ute for å hjelpe til. Vi ønsker å vise barna hvordan de bruker 

karakteregenskapene gjennom handlingene deres i hverdagen. Da blir egenskapen konkret 

og visualisert ut fra noe barnet kjenner seg igjen i.  

I uke 40 starter aldersgruppene opp for skrukketroll og meitemarkgruppene. Vi skal bli bedre 

kjent med hverandre, lage høstbilde sammen og få høre mer om FN-dagen. 

Kongeklubben har allerede hatt noen treff hvor man har snakket om forventninger (både 

barnas og de voksnes), og fått utdelt kongeklubbemblem som henger på kassene i 

garderoben. I oktober skal vi ha bokstavleker, besøke Byhagen eldresenter og ha fokus på 

den kommende FN-dagen. 

Denne måneden begynner også foreldresamtaler. Mer informasjon kommer etter hvert. 

 

Månedens bursdagsbarn: 

10. oktober - William 4 år 
25. oktober – Isak 4 år 
 

Andre viktige datoer i oktober: 

2. oktober: Oppstart aldersgrupper (9.30 til 
lunsj) 
24. oktober: Markering av FN-dagen (mer 
informasjon kommer 
Uke 41: Skolens høstferie – barnehagen har 
åpent som vanlig.  
 

 

 

Hilsen de største Øyenstikkerne Silje, Monica, Marianne, Lene og Karin 

   


