
 

Tema: Klar, ferdig… BYGG!!!           OKTOBER 2016  

  

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 

Uke nr 40 
Ordensbarn: 

Nathalie og Julius 

            3. 

Aktiviteter i 

barnehagen 

            4. 

TUR  
Med mat under 
åpen himmel 

              5.             6 . 

TUR 
             7. 

Temadag 

Uke nr 41 

HØSTFERIE 
 

 

             10. 

Grupper: 

Forming, musikk 

og drama 

 

            11. 

TUR  
Med mat under 
åpen himmel 

                12. 

HIPP HURRA 

LARS 5 ÅR 

            13. 

TUR 
HIPP HURRA 

LUKAS 5 ÅR 

            14. 

Temadag  

Uke nr 42 
Ordensbarn: 

Lykke og Henrik 

 

 

             17. 

Aktiviteter i 

barnehagen 

             18. 

TUR  
Med mat under 
åpen himmel 

              19. 

Grupper: 

Språkgrupper 

Førskolegrupper 

 

           20. 

TUR 
 

              21. 

Temadag  

Uke nr 43 
Ordensbarn: 

Sigrid og Erik 

 

 

           24. 

Grupper 

HØSTFEST  

15:00-16:00 

            25. 
TUR  
Med mat under 
åpen himmel 

              26. 

Grupper: 

Språkgrupper 

Førskolegrupper 

 

           27. 

TUR 
 

              28. 

Lekedag  

Fellessamling 

Uke nr 44 
Ordensbarn: 

Tale og Patrick 

 

            31. 

Aktiviteter i 

barnehagen 

              

 

             

 

 



 

Hva har vi gjort forrige måned? Hva skal vi gjøre denne måned? 

Vi ser tilbake på en flott september måned på Haukene. Det har 

vært en innholdsrik måned med mye lek, gruppeaktiviteter og 

turer. Vi kan se at barna finner stor glede over å være ute i 

naturen. På turer forteller vi skumle historier om løver og vi jakter 

på liksom-krokodiller og til og med de bratteste bakkene går 

unna med et smil. 

Vi er veldig imponerte over hvor flinke og utholdende våre 

Hauker er!!!Vi har vært på mange flotte, lange turer og laget 

deilig mat ute. Vi ønsker at barna skal trives i naturen med alle 

variasjoner og kontraster den byr på gjennom året. Vi ønsker å 

gi dem mange gode opplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsetter med faste aktiviteter, førskolegrupper og turer.  

Vi har jobbet mye med eventyret: De tre små griser, og vi 

kommer til å jobbe videre med dette tema. Barna skal lage 

kulisser, lære seg sanger og tekster og øver frem til HØSTFESTEN.  

Vi markerer FN dagen 24 oktober med egen høstfest med 

foreldre. Foreldrene inviteres da til høstfest med utstilling av 

barnas natur kunstverk og mat servering som selges til inntekt 

for et godt formål. Høstfesten faller i år på mandag 24.10.16 

 



 

 

Førskolegruppene fungerer veldig bra. I disse gruppene jobber 

vi med ulike skole forberedende oppgaver, men også snakker 

om vennskap, felleskap og respekt. Vi snakker om hvordan vi 

vil ha det i gruppen, hva som er viktig for oss. Vi synger, rimer, 

tegner, maler og klipper. Vi leser bøker daglig og jobber med 

bokstaver og tall samt å skrive våre navn og å holde blyanten 

riktig. 

 

 

 

  

 

Vi har hatt brannvernuke,                                                             

brannøvelser og ekte redningsaksjon i skogen. Vi har                                               

snakket om hva må vi gjøre når faren oppstår og lærte de 

viktige nummer. Vi har også hatt brannbil på besøk i 

barnehagen. 

Vi har vært i Kleppestø på en ventyrlig fortelling som falt i smak 

hos mange store og små. Vi er også i gang med spikkesertifikat. 

Her må barna først lære regler før de kan prøve seg på spikking 

og før de mottar sertifikatet :)  

 

Vi ser frem til å lage mat under åpen himmel, i skogen og på 

fjellet. Vi ser frem til turer i skogen…I skogen er det alltid plass 

og mulighet for å ferdes, gjøre bruk av sin fantasi og kreativitet, 

blir utfordret på fysikken og få satt i gang alle sansene vår.  

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: joanna@skogenbarnehage.no og 

bente@skogenbarnehage.no  

.  Høstfest 24.10 

 

 

 

 

http://www.skogenbarnehage.no/
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