
                                             Oktober på Måne     

 

Vi har hatt mange friske utedager i høst, med vind, regn og leik i sølepytter. Gjennom både 

uteleik og turdager, har vi sammen oppdaga at blada på trærne skifter farge og at de faller ned 

på bakken. Barna har samla fargerike blad i poser, plukka og smakt på ulike bær i skogen ( 

blæbær, tyttebær og rognebær) Det ble laga blåbærsyltetøy som de fikk smake på vafler etter 

en turdag, noe de satte stor pris på. Barna har mala fine høsttre inne på avdelinga, med maling 

og pensel, så nå har vi høst både ute og inne. 

Brannvern var et spennende tema. Ekstra stas med tur til den nye brannstasjonen. Ingen 

omvisning i år, pga smittevern, men bilene var på plass inne i garasjen, der vi fikk et godt 

bilde av dem gjennom glassvinduene. I barnehagen har barna ivrig leika brannmenner, iført 

røde hjelmer. En liten brannøvelse ute, med vannslange og spyling mot” flammene” i 

kjøkkenvindua, ble en god avrunding på temaet. Alltid spennende med vann. 

Bursdagsflagget har blitt flittig brukt i september. Vi har feira mange bursdager, med krone 

og sang i egen bursdagsstol, og et glass smoothie etterpå. Vi har ingen oktoberbarn, så pause 

med feiring denne måneden. 

Det blir ikke noe felles foreldremøte i høst. Vi avvikler dem avdelingsvis, pga smittevern. På 

Måne blir det foreldremøte, mandag 12.oktober, kl.19.00 - 20.30. Oppfordrer til å møte 

kun en fra hver familie ,pga smittevern.  

 

Det har vært en del sykdom blant personalet i høst, og som dere har sett, har vi tatt i bruk nye 

vikarer. Roger Mandal, Maria Våg og Lisa Ormbostad.  (Alle er utdannet barne-og 

ungdomsarbeider)  

 

Fortsett med den gode jobben dere gjør i forhold til matpakker til barna. En matpakke for 

hvert måltid, navnet. Oppfyllt drikkeflaske. Det blir fast servering av melk fra barnehagen 

igjen nå framover. 

Det har samlet seg opp div.klær, som vi ikke vet eieren til. Fint om dere setter noen 

merker/bokstaver i alt av klær og utstyr, så slipper vi at det kommer på avveie.  

 

Fint om dere tar med et sitteunderlag til turdager. 

 

 

                                                  Hilsen oss på Måne 

 


