
  Oktober 2016 for Maurtuen  

Tema : Meg selv på naturlekeplassen  
Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

40 
Elev fra Askøy 
Vidergående skole, 
Frida kommer mand, 
tirs og onsdag  

 3. 
 
Finmotoriske 
aktiviteter  
 
Språkgruppe  
 
  

4. 
 
Aktiviteter på banen  
 

5. 
Finmotoriske 
aktiviteter liten gruppe 
 
Grupper på tvers  
 

6. 
Grupper på tvers  
 
Musikksamling for de 
yngste sammen med 
blå og huldrene  
 
 

7. 
Musikksamling  
Tur i skogen 
 
Språkgruppe  

41 
Skolens høstferie   
Småbarnsavdelingene 
samarbeider hele uken  
 

10. 
Finmotoriske 
aktiviteter 

11. 
Aktiviteter på banen  
 
 
 

12. 
Forberedelser til 
høstfesten  
 
 
 

13. 
Forberedelser til 
høstfesten  
 
 

14. 
Musikksamling  
Tur i skogen 
 
Språkgruppe  

42 
Praksiselev Frida 
tirsdag  
 
 
 

17. 
Finmotoriske 
aktiviteter 
 
Språkgruppe  

18. 
Aktiviteter på 
fotballbanen 
  

19. 
Finmotoriske 
aktiviteter liten gruppe  
Grupper på tvers   
  

20. 
Grupper på tvers  
Musikksamling for de 
yngste med blå og 
huldrene  
 
 
  

21. 
Musikksamling  
Tur i skogen  
 

43 
Høstfest på tirsdag 
mandag for de «store» 
avdelingene  
 

24. 
FN dagen  
Høstfest på de store 
avd  
 

25 
Aktiviteter og sykling 
på banen  
velkommen til høstfest 
15-16.30   

26. 
Språkgruppe  
Grupper på tvers  

27. 
Grupper på tvers  
 

28. 
Musikksamling  
Tur i skogen   



 

 

Hva har vi gjort i mnd som har gått ? 

I September har vi kommet i gang med grupper på tvers, Konglebarna og Bjørkebarna (oversikt over hvem som er med i hvilken gruppe henger på døren i 

gangen) Vi har gått turer i nærmiljøet, både gruppevis og hele avdelingen, funnet et par gode Bjørnebærplasser og vi har spist masse bær  Brannmann 

Sam og Truls med brannmannklær har også stått i fokus denne mnd noen brannøvelser har vi også hatt og disse har gått veldig fint, vi kommer oss fort ut 

på møteplassen på fotballbanen og ingen har blitt redde tross i høy lød på alarmen   

På gruppedagene er de yngste (Tobias og Maja) + en voksen fra avdelingen sammen med de yngste fra Blå og Huldrene, på torsdagene har vi 

musikksamling sammen – veldig kjekt  

Bukkene Bruse har barna også blitt godt kjent med, vi har dramatisert eventyret både inne og ute på tur – vært veldig kjekt. Barna lever seg veldig inn i 

handlingen og dramatiserer i frileken også. Hører fra dere foreldre at dere hører dette hjemme også   

Vi har undret oss over hvordan naturen har forandret seg denne første høstmåneden, jaja har jo egentlig vært sommer store deler av den….   

Og vi har feiret bursdagene til Maja som var 1 år den 11 og Emma som var 2 år den 27  Hipp Hipp Hurra  

 

Hva skal vi gjøre i Oktober ?  

Vi har to mnd igjen med temaet vårt om å bli kjent i nærmiljøet vårt og vi kommer til å utvide vår eventyrverden med  med Gullhår og de tre bjørnene og 

fortsetter selvsagt med Bukkene Bruse   Høstfesten som skal være 25 Oktober kommer vi også å bruke litt tid på, vi skal jo lage noe dere kan kjøpe til 

inntekt for en god sak blant annet  mer info kommer !  

I skolens høstferie er det noen barn og voksne som skal ha litt fri og vi kommer til å samarbeide med Huldrene og Blåbærbarna litt ekstra den uken.  
 

 

 



Praktiske opplysninger :  

 

Høstfest 25 Oktober – velkommen da til foreldre og foresatte – mer info kommer !  

3 – 5 Oktober kommer Frida til oss i praksis, hun går første året på barne og ungdomsarbeiderfaget på Askøy Vidergående skole, deretter skal hun være hver tirsdag i 9 uker – vi gleder oss 

  

Vil minne om Planleggingsdagene 11 og 14 November da skal personalet på studietur til Stockholm   

Vi er kommet inn i en kaldere årstid og lurt å sjekke byttetøykurven, lurt å ha et par skift med labber,stilongs/strømpebukse, bukse og genser. Litt tykkere mellomlag som ullgenser el 

fleece og regnvotter el lignende er også greit å ta med nå   

Vi vil gratulere Elliot med lillebroren og Hilde og Kent med nok en flott sønn    

Ønsker alle en flott høstmåned  hilsen Marianne, Stian og Linda  

 

 

 


