
Månedsplan for oktober 2020  

Evaluering av september; denne måneden har vi jobbet med lekemiljø på Kråkebollen, vi setter opp nye lekemiljø hver uke. Slik at det skal bli spennende for 

barna å finne på nye aktiviteter. Vi flytter litt rundt på møbler, spennende å se på reaksjonen til barna når de ser nye moment på rommene. Vi tenkte å ta en 

enkel versjon av brannvern i år, men vi boblet over med inspirasjon. Vi lagde brannbil av den røde sofaen vår, vi ordnet kuben vår slik at det så ut som den 

brann. Vi lagde flammer over hele avdelingen som barna slukte med brannslukkingsapparatene vi lagde. I år fikk vi ikke besøk av brannbilen, men 

brannmester Myren kom med brannhjelmer til oss. Tusen takk for god service. Se bilder på appen og tavla vår. Vi har gjort mye av aktivitetene som vi satte 

opp for september måned, noen viderefører vi til neste måned også.  

Turdag: Vi kommer til å flytte turdagen fra torsdag til onsdag, da vi ser at vi kan bruke hele uteområdet til barnehagen torsdagen da Krabbene på Sjøstjerna 

har turdag. Det er noe vi gleder oss til, da vi ikke har tilgang til f.eks dissestativet     Vi har og kommer til å fortsette med å gå på småe turer i nærmiljøet og 

spise maten vår i barnehagen. Da alle barna på avdelingen er med på turene.  

Aktiviteter; Som en forlengelse av temaet «bli kjent» ser vi på ulike kulturer representert i Bakkely barnehage. I barnehagen er det barn med ulik 

kulturbakgrunn, og dette skal vi ha fokus på denne måneden. Hvor mange land representerer vi? Mål: vi blir kjent med ulike kulturer representerer på 

Kråkebollen 

- Vi finner frem flagg fra de ulike landene Bakkelybarna representerer 

- Vi markerer FN-dagen med at vi lager vennskapsvaffel fredag 23.10       

- Observering av barns lek, slik at vi kan lage et felles lekemiljø utifra det.  

- Fortsetter med høstaktiviteter, samler blader, maler tre på et vindu og laminerer blad som barna har plukket for å henge på treet. 

Månedens ferdighet; jobber videre med å vise respekt for hverandre. Da øver vi på å si «hei» og «hadet», samt og takke/ si versegod opp i mot noe vi får 

eller vil gi til en annen. 

NYTT BARN; TORSDAG 1. OKTOBER ØNSKER VI NICOLAI VELKOMMEN TIL OSS. HAN FYLLER 1 ÅR ONSDAG 7. OKTOBER.  

Bemanning oktober: Ann Karin 100 %, Marit 80 %, Anne 100%, Britt 90 %, Ingrid 80 % og Lena Beate 60 %. Vikarer er; Hege og Heidi 

Med hilsen personalet ved Kråkebollen     


