
MÅNEDSPLAN FOR OKTOBER – HAUKENE 

TEMA: KLAR, FERDIG, BYGG!! Mål: Styrke barnas nysgjerrighet, mattematikkglede og utforske matematiske sammenhenger 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Uke nr 40 
28.-2.10 
Ordensbarn: 

Verksted 
Bygging av trehytte 
FORELDREMØTE 
 
 

Tur 
Varm mat 

Førskolegrupper 
Skrivedans 

Tur Tur 
Hurra for Fredrik 5 

år Varm mat 

Uke nr 41 
5.-9. 
Ordensbarn: 

HØSTFERIE 
Egen plan for denne 
uken 
 
 

 
Hurra for Theo 5 

år  

   

Uke nr 42 
12.-16. 
Ordensbarn: 

Verksted 
Bygging 
 
 

Tur 
Bading 
Varm mat 

Førskolegrupper 
Hurra for Marius 5 

år  

Tur 
 

Tur 
Hurra for Kristoffer 5 

år Varm mat 

Uke nr 43 
19.-23. 
Ordensbarn: 

Verksted 
Bygging  
 
 
 

Tur 
Hurra for Julian 5 

år Varm mat 

Førskolegrupper 
 
VELKOMMEN TIL 
HØSTFEST 

Tur 
 

Tur 
Varm mat 

Uke nr 44 
26.-30. 
Ordensbarn: 

Verksted 
Bygging 
 
 
 

Tur 
Bading 
Varm mat 

Førskolegrupper Tur 
Hurra for Storm 5 

år  

Tur 

LEKEDAG 
Fellessamling 



MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva vi har gjort i september. 

Starten på barnehageåret har vært innholdsrikt og allsidig. Barna har kommet i gang med 

førskoleoppgaver, og når vi deler gruppen i to, er det lettere å konsentrere seg om større enn, mindre enn, 

klippe etter strek og gjenkjenne geometriske figurer. Vi øver på blyantgrep og tegner etter strek.  

Barna setter pris på mat og matlaging ute ved bålet eller med stormkjøkken. Ordensbarna er flittige 

hjelpere på kjøkkenet og ved servering. 

Vi har hatt brannvernuke, hatt brannøvelse og besøk av to brannmenn som viste oss alt en brannbil 

inneholder og snakket med oss om hva som er viktig å huske på ved brann. Alle barna fikk spyle med 

brannslangen. 

Vi har hatt turer til «Leitet», «høyden» og Brenneklubben.  

 

 

 

 

 
   



Hva vi vil jobbe med i oktober: 

Vi vil fortsette på prosjektet vårt og ha verksted hver mandag hvor vi jobber med trehytten vi ønsker å bygge. En tipi vil vi 

også lage. Noen av barna har allerede laget (spikket) en egen turstokk. Denne måneden vil de som ikke har tatt spikke 

sertifikat jobbe med spikking og lage sin egen turstokk. Vi fortsetter med å lage mat på tur, og å ha fokus på matte i 

førskolegruppen. I tillegg vil vi ha skrivedans. I formingsgruppene lager vi ferdig uglene og andre kunstverk vi skal vise frem 

på høstfesten. 

 

 

 

 

Praktiske opplysninger 

  Vi har lekedag siste fredag i mnd.  

 Viktig å merke tøy og viktig å sjekke at 

barnet har det som trengs.  

 Fint hvis alle barna kan ha en flaske 

stående i bhg.  

 Er det noe dere lurer på så er det bare 

å ta kontakt.  

 Viktig info vil dere finne på 

hjemmesiden til barnehagen 

www.skogenbarnehage.no. 

  Mail: bente@skogenbarnehage.no  

 Husk bilsete og oppblåste armringer 

når barnet skal på bading. 

 Høstfest 21.10 


