OKTOBER på Pingvinen
TEMA: Forut

Uke/dag

Ukesbeskjeder

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

TURDAG/UTEDAG

Skolen har
høstferie.

40

41

42

43

2.10
Ta med niste,
Zeth har ferie
drikkeflaske og
hele uka, Monica sitteunderlag i
torsdag og fredag sekken. Vi går tur i
nærmiljøet
Sebastian 4 år!
Emil skal ha
9.10
praksis hos oss Miljødag
hver mandag
Vi møter Elefanten og
fram til uke 50. Sjiraffen i sandkassa
kl. 10:00
Vi spiser fiskepinner i
lompe.
16.10
Ta med niste,
drikkeflaske og
sitteunderlag i
sekken. Vi går til
lekeplassen ved
Fjellheim skole
23.10
Ta med niste,
drikkeflaske og
sitteunderlag i
sekken. Vi går til den
lille lekeplassen

Ha-med-dag

3.10
Bibelsamling:
Tårnet i Babel

4.10
FORUT
FORUT
Vi reiser til Sri Lanka
Eventyr

5.10

6.10
FORUT
Samling

Varmmat: Havregrøt

10.10
Bibelsamling:
Jacob og Esau

11.10
Lekegrupper

Varmmat:
Makaronigrateng
med pølser
17.10
Bibelsamling:
FORUT
Josef sine drømmer
Eventyr
Varmmat: Stekt laks
med grønnsaker og
potetmos
24.10
FORUT
Lekegrupper
Generalprøve kl.
10:00
Forutaksjon kl.
15.30-17.00

12.10

13.10
Fotografering fra kl. 9.00

19.10

20.10

FORUT
Samling

18.10
FORUT
Samling

25.10

FORUT
Samling

26.10
27.10
2013-barna reiser
med buss til
biblioteket.
Varmmat: Havregrøt
Ta med niste og
drikkeflaske i sekken
2014-barna er i
barnehagen

OKTOBER på Pingvinen
TEMA: Forut
I september hadde vi en flott uteuke, med flere fine turer. Høydepunktet for barna var nok bussturen/ epleplukketuren til Ninas foreldre. Eplene vi fikk med
oss koser vi oss med ved fruktmåltidet, og vi har brukt av de i kjøkkenuken vår. Vi har lagd eplebiter med kanel og sukker på bålet og eplemuffins. I
kjøkkenuken lagde vi også pannekaker og blåbærsyltetøy; gul gruppe lagde pannekakerøren, blå og rød gruppe stekte pannekaker og grønn gruppe lagde
blåbærsyltetøy.
Vi valgte å lage pannekaker fordi vi hadde «Pannekaka» som eventyr i september. Eventyret ble dramatisert, vi har lest det og vi har lekt det.
Det er blitt høst ute, og det merker vi når vi er ute flere timer hver dag. Det er på tide å ha med varmere tøy, både til føtter og resten av kroppen - ikke glem
hendene, halsen og hodet 
Fint om alle sjekker strikkene på dresser og regnbukser (til å ta under føttene) også. Er de på plass slipper barna at dressen/ regnbuksa sklir opp over
støvlene. På forhånd takk!
Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver (Rammeplanen 2017). Vi byr
på impulser med internasjonalt perspektiv gjennom tema for oktober, som er FORUT.
Dere har alle fått en informasjonsbrosjyre om forut. Vi skal bli kjent med Sivatas, på 4 år, fra Sri Lanka. Vi skal ha samlinger hvor vi snakker om hvordan det
er å være barn på Sri Lanka, vi skal se filmer om Sivatas, synge sanger og vi skal ha formingsaktiviteter hvor vi lager ting som vi selger på Forutaksjonen (det
kommer egen invitasjon til denne dagen).
Målet for månedens tema er å lære barna om solidaritet, og å dele de godene vi har. Det passer derfor bra å synge «Jordbærsangen» som bordvers i
oktober.
Bordverset vi synger i oktober:
Herre, din jord bærer mat nok for alle.
Takk for den delen du vil vi skal ha.
Lær oss å dekke et langbord i verden
som alle kan reise seg mette fra.
Amen, amen.
Herre, vi reiser oss mette fra bordet.
Takk for de kreftene vår kropp har fått.
Nye skal sitte ved bordet og spise,
hvis du får fordele får alle nok.
Amen, amen

26. oktober blir det mulighet for å
levere klær, leker og møbler til
Galleri Normisjon.

PS! På ”Ha-med-dag” ber vi dere unngå
leker med lyd, våpen og slanger (en
ansatt har ophidiofobi – angst for
slanger)

Vi takker for at så mange kom på foreldremøtet, og ga oss gode innspill.
Tilbakemeldinger, både det dere er fornøyd med og det dere ønsker forandring
på, er viktig for vårt arbeid.

