
 

 

 

Hva skjer i oktober? 

I oktober vil vi ha fokus på fagområdet kunst, kultur og 

kreativitet. Vi ønsker å ha en del formingsaktiviteter slik at 

barna kan få videreutvikle sin kreativitet. I Rammeplanen 

for barnehagen står det blant annet. «I arbeid med 

fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, 

utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, 

utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge 

til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og 

uttrykk.”  

Vi skal også ha takknemlighetsuke. Der vi har mye fokus 

på hva vi er takknemlige for. Dette kan være så mye 

(familie, hus, seng, mat, klær mm) Barna skal få se bilder, 

film og høre historier fra hvordan det er for noen av barna 

i Ukraina. De kan få være med å gi gaver (klær, leker) 

som vi skal sende ned til jul. 

Vi kommer til å synge mange fine sanger om det å være 

takknemlige. Hver dag i samlingene noterer vi ned 3 ting 

som vi kan takke for, og som vi skriver opp på et hjerte. 

Hverdagslige ting som gjør dagen god  Hjerte skal 

henge i garderoben. Barna skal få hvert sitt hjerte som vi 

skriver en ting bakpå som de er takknemlig for. Fremsiden 

dekorerer de selv. Disse skal henge i en grein i 

garderoben. Rødkløverne lager til en overraskelse som de 

overrekker i en av samlingene. 

 

 

 

Amy har bursdag i oktober. 

Gratulerer så mye med 

dagen!  

 

Månedsbrev for 

oktober 2020 - Dagros 

Månedens tegn: 
Høst, blader, kaldt 

Vind, regn, sol  

Takk, vær så god, venn 

Vondt, lei, glad 

 

 

Vi ønsker fortsatt at 

barna skal ha med 

seg vannflaske i bhg, 

hver dag. Da er det 

mye lettere for barna 

å finne drikke når de 

er tørste i utetiden. I 

disse corona tider er 

det ikke lov å drikke 

fra vannkranen. 

 

I uke 41 har skolene 

høstferie. Dersom noen 

av barna på Dagros 

skal ha fri denne uken 

er det fint om dere kan 

gi oss beskjed om dette 

så snart som mulig.  

Foreldremøte: Som dere merket var det litt knapp med tid. Kom gjerne med 

tilbakemeldinger på mail om det er andre ting dere vil formidle i forbindelse med kafé 

runden. Takk for gode tilbakemeldinger så langt. En av ønskene som kom, var ønske om en 

facebook/messenger gruppe. Dette er eventuelt noe dere foreldre må oprette. Det vil 

komme referat fra møtet. 



 

 

 

 

Satsningsområde: 

Måneden som var: 

Barna har fått kjennskap til forfatteren 

Torbjørn Egner. De har hørt flere av 

historiene han har laget og vi har 

synget mange av sangene han har 

skrevet. De voksne har vist 

dramastykker fra Kardemommeby og 

Hakkebakke skogen. Barna har fått 

kledd seg ut og lekt dyrene i 

Hakkebakke skogen. Vi har laget 

muse bilde. Ellers har de lært litt fakta 

om klatremus og skogmus. Hva de 

spiser, hvordan  de ser ut, hvor 

mange barn de får m.m. 

Denne måneden: 

Vi kommer til å fortsette med å vise 

enkle dramastykker, lese bøker 

Torbjørn Egner har skrevet, synge 

sangene han har skrevet og la barna 

få kle seg ut. Barna skal få lære litt 

fakta om hare og rev. De skal få lage 

hare og rev med ulik 

formingsmateriale. 

Månedens varm mat: 

Som vi snakket om på foreldremøtet 

ønsker vi å ha middag en dag i 

uken.  

Denne måneden blir det: 

* Fiskepinner, pasta og grønnsaker 

* Blomkålsuppe m/rundstykker 

* Kylling, ris, grønnsaker og saus 

* Lapskaus 

Den uken vi har bursdag, får 

bursdagsbarnet lov å velge mellom 

følgende: 

fruktsalat, smoothie, risengrøt, pizza 

eller pølse m/potetstappe og 

grønnsaker. 

 

 

 

Vasshus Gardsbarnehage 

Telefon 

Administrasjon /kontor:  

51 42 39 78  

Dagros: 47 70 55 69 

Mail adr. 

styrer: vagaba@online.no 

pedleder: hilde.opdahl@vagaba.no 

www.vasshusgardsbarnehage.no 

 

Månedens utfordring: 

Denne måneden vil vi jobbe 

ekstra med å lære barna å 

holde orden på plassen sin i 

garderoben. Sette yttertøyet på 

plass der det hører hjemme.  

En liten utfordring til dere foreldre: 

Det å smøre maten selv er noe 

vi på stor avdeling er vant til at 

barna skal trene på. Nå når det 

er covid 19 har vi dessverre ikke 

mulighet til å følge dette opp i 

bhg. Vi håper at dere lar barna 

trene på dette hjemme.  

Viktig informasjon  

Onsdag 14. oktober kommer 

fotografen. Denne gangen 

blir det kun mulighet for å ta 

gruppebilde. Dette er 

hovedsaklig pga smittevern. 

Vi setter stor pris på om dere 

kan ta med et syltetøyglass 

som skal brukes til en 

formingsaktivitet. 

 

 

 

http://www.vasshusgardsbarnehage.no/

