PLANER FOR OKTOBER
2021
Fødselsdager: Ingen fødselsdager i oktober.
Tema/Aktiviteter/Turer:












Høsten, og endringer i naturen. Hva skjer med trær og blomster?
Insekter? Fugler og dyr? Vi plukker høstblader som benyttes i
formingsaktiviteter. I tillegg skal vi jobbe med ull. Knyttes til både
årsplan og grønt flagg.
I skolens høstferie, mandag 11. til onsdag 13. kommer Emilie og Martine til
å være i barnehagen. Da skal vi jobbe med ull og toving.
Barn hjelper barn. Barn i andre land. Hvordan kan vi hjelpe barn som ikke
har det så godt som oss? Vi arbeider med et tema gjennom SOSbarnebyer, og har et eget fadderbarn, Grace Pauline, som vi blir kjent
med, hjelper og følger opp. Solsikkaksjon tirsdag 26. oktober, fra kl
15.00. Arrangementet foregår ute eller inne, her ser vi an været. Salg av
produkter ungene har laget, samt noe vi lager i dagens kokkegruppe.
Inntekter går til vårt fadderbarn.
Kontinuerlig fokus på det psykososiale miljøet, skape en trygg og god
barnehagedag for alle ungene. Jobbe med å avdekke mobbing, krenkende
adferd og utestengning, stoppe og sammen med ungene bearbeide og
forhindre gjentakelser. Bygge arbeidet på eksisterende gode relasjoner
og vennskap, og hvert barns styrke. Kanskje vi klarer å lære oss årets
BlimE-dans, som alltid handler om vennskap og at du er bra nok som du er.
Vi jobber også med følelser. Hva er følelser? Hvordan kjennes det når du
er glad, sint, trist, redd, misunnelig, har dårlig samvittighet, er flau,
ensom og stolt? Også fokus på hvordan vi som voksne møter barns
følelser, anerkjenner, støtter og hjelper de med å mestre følelsene sine.
Både venner og vennskap, følelser og arbeid mot mobbing og krenkende
adferd står sentralt i Rammeplanen. Som et samlebegrep på det hele står
barns livsmestring.
Turdag hver torsdag.
Kokkegruppe til lunsj hver tirsdag. Vi ønsker oss fortsatt nye oppskrifter,
og oppfordrer dere foreldre/foresatte til å dele oppskrifter med oss, på
matretter fra stedet/landet du/dere kommer fra. 

Bjørnis:
Først ute til å ha med Bjørnis hjem, er Markus og Lukas. Hvem neste blir, vet vi
ikke før mandag 18. oktober, da trekker vi neste lapp fra boksen vår. Bjørnis er
på hjemmebesøk fra mandag til torsdag, og slipper nå å sitte i 10 dagers
karantene før neste hjemmebesøk.
Foreldresamtaler: uke 40, 42 og 43. Skriv dere på lista! Senest en dag i
forveien!
Planleggingsdager i oktober: torsdag 14. og fredag 15. oktober.

Om Solsikkeaksjonen:
Alle barn har rett til å blomstre. Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas
kjærlighet for å gro og blomstre – trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner
og bli ressurssterke voksne. Barnehager som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til
at barn over hele verden får blomstringsmuligheter.
Ingen barn skal vokse opp alene. Alle barn har rett til god omsorg og å vokse opp i en stabil
familie. SOS-barnebyers Solsikkeaksjon er en solidaritetsaksjon hvor barnehager i Norge
bidrar til at de mest utsatte barna i verden får et trygt hjem.
Inntektene fra vår Solsikkeaksjon går til vårt fadderbarn Grace Pauline.
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