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Høsten, og endringer i naturen. Hva skjer med trær og blomster?
Insekter? Fugler og dyr? Vi plukker høstblader som benyttes i
formingsaktiviteter.
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. “Solsikkeaksjon” tirsdag 29. oktober fra kl
15.00. Salg av noe godt å spise, og produkter barna har laget.
Venner og vennskap. Vi opplever mye godt vennskap, og vi fortsetter vårt
fokus på dette. Alle skal ha minst en bestevenn i barnehagen, og alle skal
føle seg velkommen, ønsket og betydningsfull. Her kommer også arbeid
mot mobbing, krenkende adferd og utestengning inn. Vi skal også forsøke
oss på å danse BliMe-dansen. NRK´s satsning knyttet til vennskap hver
høst.
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.
Her vil vi benytte både bøker, bildekort og spill, selvfølgelig tilpasset
barns alder og modenhet. 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.
I uke 41 starter vi opp med gym igjen. Det blir gym annenhver onsdag, kl
11.00 – 12.00. Ungene trenger ikke egne gym-klær, vi bytter ikke om, bare
kler av det ytterste laget. Er ungene kledd i tynn-ull, kan det kanskje
være lurt med en t-skjorte i sekken. Blir fort varmt å løpe i ull. Ellers MÅ
ungene ha gymsokker eller innesko. Matpakke og en flaske med vann.
De ukene det ikke er gym blir det turdag enten på torsdag eller fredag.
Turen går da til Løvåsen, fotballbanen eller andre spennende steder.
Kokkegrupper hver tirsdag. Tema for oktober: bær, frukt og grønnsaker.
Vi ønsker oss fortsatt nye oppskrifter, og oppfordrer dere
foreldre/foresatte til å dele med oss oppskrifter på matretter fra
stedet/landet du/dere kommer fra. 

Som fortalt, og vist frem på foreldremøtet, har vi vår egen Bjørnis-sekk,
inneholdende Bjørnis og en brannvernbok. Denne skal barna få ha med hjem på
omgang. Følg instruksene i boka, og kos dere med Bjørnis på besøk.  Bjørnis
besøker to barn i uka, ukas to ordensbarn. Den som får Bjørnis-sekken med hjem
på mandag, tar den med i barnehagen igjen på onsdag, så drar han videre samme
dag til et nytt barn, som tar han med i barnehagen igjen på fredag. Helgene
tilbringer Bjørnis i barnehagen.  Den som skal ha med Bjørnis hjem på mandag,
får vite det på fredag. Må jo få litt tid til å glede seg! 
Musikkstund:
Musikkstund med rytmeinstrumenter, i stedet for ordinær samlingsstund en dag
i uka. Dette er noe også de yngste barna våre kan ha stor glede av å delta på, så
legger den tidlig på dagen før deres spise - og sovetid.  Prøver oss frem med
hel eller delt gruppe.
Foreldresamtaler: uke 42, 43 og 44. Skriv dere på lista på foreldretavla i
garderoben
Planleggingsdager i oktober: torsdag 10. og fredag 11. oktober.
De nye putene og bingen på Bjørnehiet:
Skulle ha kommet i uke 35 og 37. Har etterlyst de, og de kommer ikke før
tidligst i slutten av uke 44.

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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