
 

 

 

 

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  Hjertet 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. Rødkløverne lager til en overraskelse 

som de overrekker i en av samlingene. På fredagen blir 

det veldig kjekt å ha fellessamling med hele barnehagen 

på danseloftet. Da skal vi oppsummere temaet 

takknemlighet med en liten fest! 

 

 

Vi ser frem til foreldremøtet 

5.oktober kl 20:00 på 

danseloftet. 

Vel møtt! 

 

Månedsbrev for 

oktober 2021 - Dagros 

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.  

Husk på å vaske flaska 

og fylle på nytt vann, 

takk! 

 

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.  



 

 

 

 

Satsningsområde: 

Måneden som var: 

I september ble barna kjent med 

eventyret “Geitekillingen som kunne 

telle til 10”. De har fått eventyret lest 

og dramatisert med figurer. De har 

blitt knallgode på regla om eventyret! 

Den øver vi inn med tegn, noe som 

gjør det ekstra moro! 

Hver uke skal barna få lære fakta om 

de ulike dyrene som finnes i eventyret. 

Så langt har de hatt om geita. De får 

høre litt om dyrets utseende, hva de 

spiser, hvordan de bor og navnet på 

mor, far og barn (geit, bukk og kje). 

____________________________ 

Denne måneden: 

Vi kommer til å fortsette å jobbe med 

eventyret om geitekillingen, og 

kanskje det denne måneden blir født 

ett lite kje nede på tunet. Det syns 

barna er spennende å vente på. 

Barna skal få lære om de dyrene som 

gjentstår og til slutt vil vi lage en liten 

film av barna som sier reglen.  

Barna skal også få male noen av dyra 

og lage dem i play dough. Barna her 

er jo ekstra heldige som får 

førstehåndserfaring med geit, gris, 

hane og hest. 

 

 

 

 

 

Vasshus Gardsbarnehage 

Telefon 

Administrasjon /kontor:  

51 42 39 78  

Dagros: 47 70 55 69 

Mail adr. 

styrer: vagaba@online.no 

pedleder: gerd.kristin.valheim@vagaba.no 

www.vasshusgardsbarnehage.no 

 

Viktig informasjon  

Fotografen kommer og tar 

gruppebilder 20.10 kl 09:00. 

 

Vi setter stor pris på om dere 

kan ta med et syltetøyglass 

som skal brukes til en 

formingsaktivitet. 

 

 

 

Månedens tegn 

Katt, hane, ku, gris, 

hest, vind, regn, sol, lei, 

glad, takk, vær så god 

 

http://www.vasshusgardsbarnehage.no/

