
Oktoberbrev for 
Vepsebolet 
	
Dagene fyker av sted og september har gitt oss 

mange fantastiske øyeblikk. Vi har kost oss med masse regn, vi  samler i bøtter, 

hopper i putter, lager skum og mye mer. Rutsjebanene blir ekstra rask og 

utfordringen i klatreslottet blir større. Veldig kjekt å være ute.  

 

På avdelingen har vi hatt grupper med maling/kunst. Alle har malt på lerret og tegnet 

på lerretet med tusj. En gruppe har spilt smart spillet. Et spill som ansatte i 

barnehagen har laget som omhandler karakteregenskapene. En gruppe har vært på 

kjøkkenet og kuttet opp salat. Det er ekstra kjekt å spise det en har vært med på å lage. 

En gruppe har hatt om kroppen, vi har sett på hvor mange øye har vi, neser, ører og 

lignende. Hvordan er øyene våre, har alle lik farge og form? Hva er likt og hva er 

ulikt. 

 

Vi har laget hjerte med bilde av barnet på en side og navn som barna ønsker å sette i 

sitt hjerte på andre siden. Hjerte kan fylles på hele tiden, flere kommer kanskje inn i 

hjerte i løpet av året. Husk at barna er små og ikke alltid husker alle de er glad i, 

kommenter gjerne at det er plass til søsken og søskenbarn, venner eller lignende i 

hjerte på en oppmuntrende måte. Vi har laget en start sammen med barna som både vi 

og dere kan fylle på senere 

 

På avdelingen har vi også laget playdough, barna synes det er spennende og se de 

ulike ingrediensene og fargene sammen som til slutt blir en deig de kan leke med og 

lage ulike figurer av.  

 

 



Bibliotektur har det også blitt, og for en sprek gjeng vi 

hadde med oss Alle gikk hele veien til Sandnes og hjem 

igjen. Vi sang og oppmuntret en del i den bratteste delen 

av bakken hjemover og alle klarte det. På biblioteket leste 

de fra boken ”Fuglefesten”, og også der var ungene 

eksemplariske, de var engasjerte og gode til å lytte. 

 

Vi har også fått være med i eventyrskogen sammen med Jønningheia barnehage. I 

forkant laget vi eventyret om ”Geitekillingen som kunne telle til ti”. Barna malte 

dyrene i fortellingen og vi har laget en eventyr-eske sammen som vi skal utstille i 

Ormaskogen. I år stod det to hekser å ventet på oss, den ene var ny, hun klarte ikke å 

lage heksebrygg, men lagde mye popcorn som vi fikk smake på. En spenneden og 

kjekk tur gjennom skogen i dag, med mye å se på og kjekke aktiviteter. 

 

Vi har hatt fokus på omsorg og hjelpsomhet denne måneden. Barna har hørt ulike 

fortellinger der vi ber dem om å høre hvilke gode ting som skjer i fortellingen. Vi 

hjelper barna på den måten å ha fokus på å lete etter (gode ting)styrker. 

 

Hva skjer i oktober 

Fagområdet i oktober i etikk, religion og filosofi. I forbindelse med Fn dag, lærer 

barna om ulikheter og gi barna rom for å filosofere omkring hvem er jeg og hvordan 

hadde jeg hatt det dersom jeg ble født ett annet sted i verden. . I rammeplanen står det 

blant annet at barnehagen skal bidra til å utvikle interesse og respekt for hverandre 

og forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. Vi vil arbeide med dette både i 

gruppene og i samlingene denne måneden. 

 

Gruppene på avdelingen: vi skal ha en gruppe som lærer om sansene, en gruppe skal 

lage mat sammen med kokken, en gruppe skal lese bok som skaper undring og 

samtaler i forhold til fagområdet etikk, religion og filosofi 

En gruppe skal spille spill der vi har fokus på styrkene samarbeid og tålmodighet. 

 



Vi har fokus på  styrkene Samarbeid og tålmodighet i 

oktober, vi lærer om styrkene både i samlinger, grupper 

og i her og nå situasjoner.  

 

Aldersgruppene: meitemarkene og skrukketrollene bruker 

denne måneden til å bli kjent med hverandre gjennom 

leker og navnesanger. De skal også male  bilder med fokus på samarbeid, der barna 

maler bilde sammen. De skal også tegne og male bilder alene der fokuset skal være 

tålmodighet.  Vi skal også ha sansegrupper der vi øver på tålmodighet ved å stå i køJ 

Kongeklubben skal ha bokstavleker og øve på å skrive navnet sitt. De skal også en 

gledingstur til Byhagen 16. Oktober. 

 

Bursdag på avdelingen: 

Gratulerer så mye med 4 års dagen til Mari 6.10, hipp hipp hurra. 

 

Andre viktige datoer 

16. kongeklubben må være i barnehagen innen klokken ni, da skal vi på 

gledingstur til Byhagen. 

 

Sett av 24.10, da feirer vi FN_dagen. Det vil bli salg av mat, og kunst som er 

laget av barna. Mer informasjon kommer når det nærmer seg. 

 

Ellers vil vi takke for alle gode øyeblikkene sammen med deres barn. De er unike hver 

og en og vi er heldige som får låne de. Har dere spørsmål store eller små kom gjerne 

med de til oss.  

 

Hilsen oss på Vepsebolet 

V/ Susann 

 

	
	
	


