
Månedsbrev for oktober☺ 

  
Måneden som gikk…. 

Det har vært utrolig kjekt og bli kjent med syv 

nye barn som har startet hos oss på Noas ark. I 

løpet av Oktober ønsker vi to nye barn 

velkommen, da er vi full barnegruppe.  

Denne måneden har vi brukt mye tid på gulvet 

og jobber for å skape gode trygge baser, som 

barna kan ta i bruk når de har behov for 

trygghet før videre utforskning. Vi har delt 

barnegruppen i to på formiddagene for å møte 

barna, og deres behov for lek, måltid og hvile, 

og skape en god dagsrytme som skaper trygge 

rammer.  

Vi har startet opp med temasamlinger, barna 

viser glede og engasjement i samlingen.  

I september har vi hilst på dyrene, og barna 

syns det er spennende å observere dem, noen 

på avstand mens andre tettere på. Sauene er 

endelig tilbake i barnehagen etter lang tid på 

beite, vi har da tatt med oss brød slik at vi kan 

observere dem på nært hold.   

 

Simon 1 år, 01.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipp hipp hurra for Simon 

1 år 01.10.20. 

Informasjon: 

Høstferie for skolen i uke 42, 

gi oss gjerne beskjed om ditt 

barn skal ha fri. 

Takknemlighetsuke 43: ta 

gjerne med noe barna er 

takknemlig for, som vi skal 

bruke som konkreter i 

samlingsstund og andre 

situasjoner. Eksempel; bilde 

av familie/venner/kjæledyr 

eller en kosebamse. 

Fotografering onsdag        

14. Oktober klokken 09:00.  

I løpet av oktober ønsker vi å 

ha oppstartsamtale for å 

høre hvordan dere opplevde 

tilvenningen, tanker 

fremover, og informasjon fra 

dere. Vil de som gikk her i 

fjor ha en samtale er det bare 

å ta kontakt! 

 

 

ser vi frem til at barna blir enda bedre kjent med hverandre, personalet, dyrene og uteområdene vi er 

på, og bruke god tid til utforskning og lek. I oktober vil vi starte opp med tur til berget for 2 åringene.  

 

I uke 43 har vi takknemlighetsuke i barnehagen. Denne uken fokuserer vi på hva vi er takknemlige for i her og nå 

situasjoner, i samling, aktivitet og i fjøset.  Uken avsluttes med høsttakkefest for barna den 23.10.  

 

Satsningsområdet gjennom året er Thorbjørn Egner, i oktober vil vi bygge videre på temaet om elefanten Jumbo 

som dro ut i verden gjennom samling mandag og fredag, lese boken og ha med «jumbo» i hverdagen.  


