Fødselsdager:
• Ariel 5 år tirsdag 3. oktober ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Tema/Aktiviteter/Turer:
• 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 får også etterhvert et eget fadderbarn som vi blir kjent
med, hjelper og følger opp. “Solsikkeaksjon” tirsdag 24. oktober fra kl
15.00. Salg av noe godt å spise, og produkter barna har laget.
• Venner og vennskap. Hos oss er til og med gulrøttene
venner. ☺ Vi opplever mye godt vennskap, og masse
snakk om bestevenner. Men 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. Etter innspill fra barn, har
vi også danset litt og sunget med til BliMe-sangen.
NRK´s satsning knyttet til vennskap i høst.
• Etterhvert vender vi fokuset over på følelser. Hva er
følelser? Hvordan kjennes det når du er glad, sint,
trist, redd, misunnelig, har dårlig samvittighet, er flau,
ensom og stolt? 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.
• Fast turdag på fredager, med gym annenhver.
• Kokkegrupper hver tirsdag. 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 dere er kjent
med, har vi laget en rett, “egg stew” fra Ghana. Nok en gang stor takk til
Nick, Nicholas og Julias pappa som var med oss og laget den. ☺
Foreldresamtaler: uke 42, 43 og 44. Skriv dere på lista på foreldretavla i
garderoben
Planleggingsdager i oktober: torsdag 12 og fredag 13. 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 engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar 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 årets Solsikkeaksjon går til SOS-barnebyers arbeid for barn i Kosovo, et av
Europas fattigste land.

Vinkerutiner:
Jmf sak på foreldremøtet. Dette er så absolutt en sak der barna må involveres
og gis reel mulighet til å medvirke. ☺ Sammen med barna finner vi gode
løsninger, som er til beste både for barna og dere foreldre/foresatte. ☺ Det er
jeg helt trygg på. Barna har ofte gode løsninger på utfordringer bare de gis
mulighet til å uttale seg og medvirke. Inntil videre fortsetter dere bare som før.
☺ PS. For dere som ikke var på møtet og ikke vet hva dette dreier seg om, bare
spør. Så kommer referatet fra møtet forhåpentligvis i løpet av neste uke. ☺

6.10. 2017
Randi

Da ble det mer asfalt i barnehagen, Veidekke var her i dag. Men dessverre lot
det seg ikke gjøre å lage sykkelveiene bredere. Men vi har fått mer å sykle på.
Nå gjenstår å lage parkeringsplasser, og montere trafikkskilt. ☺
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