
 

TEMA/THEMS: Høst og FN-dag. Autumn and UN-day. 
MÅL/MONTHLY OBJECTIV: Få erfaring med høsten gjennom sanger, musikk, farger, 
forming og mat. Forberede oss til Fn-dag og lære om FNs verdier gjennom forming, 
fortellinger og sang. Get experience with autumn through songs, music, clours, arts and crafts 
and food. Get prepared for UN-day and learn about UN values from art, story’s and music. 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 

3. 
Samling/ circle time 
 
 
 kl 12.00 
Juniorklubb/junior 
club 
 
 
 

4. 
Kristen samling/ 
Christian circle time 
 
Kl.12.00 Babysang/ 
babysinging 
 
Aktivitet: lage 
grønnsaksuppe 
Activity; make vegetable 
soup 

5. 
Samling/ circle time 
 
 

HØSTFEST 
 
 
 

6. 
Samling/circle time 
 
Kl 12.00 Baby sang/ 
babysinging 

10. 
HØSTFERIE 
AUTUMN- 
VACATION 

STENGT/CLOSED 

11. 
HØSTFERIE 

AUTUMN- VACATION 
STENGT/CLOSED 

12. 
HØSTFERIE 

AUTUMN- VACATION 
STENGT/CLOSED 

 

13. 
HØSTFERIE 

AUTUMN- VACATION 
STENGT/CLOSED 

 

17. 
Samling/ circle time 
Juniorklubb/junior 
club 
 

18. 
Kristen samling/ 
Christian circle time 
 
Kl.12.00 Babysang/ 
babysinging 
 

19. 
Samling/ circle time 
 
Forming /Arts and craft 
TEMA samling for 
foreldre/theme gathering 
 

20. 
Samling/ circle time 
 
Kl.12.00 Babysang/ 
babysinging 

 

24. FN dag/UN Day 
 
FNDAGEN 
Med internasjonal  
fest.  UN- DAY with an 
international party 
MAGI SHOW/ MAGIC 
SHOW  
 

 

25. 
Kristen samling/ 
Christian circle time 
 

Kl.12.00 Babysang/ 
babysinging  

 
Foreldremøte/ 
parentmeeting 

26. 
Samling/ circle time 
 
Forming /Arts and craft 
 
 

27. 
Samling/ circle time 
 
Kl.12.00 Babysang/ 
babysinging 
 

31.. 
Samling/ circle time 
Junior klubb/junior 
club 
 

 “DEN MAGISKE 
KOFFERTEN” 
 
 
 
 
 
 
“THE MAGIC SUITCASE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Week 41 (10-13. Oktober) Høstferie/ Week 41 (10th to 13th of October) Autumn-
vacation 
Barnehagen er stengt! 
Kindergarden is closed! 
 
 

Mandag 24. oktober/ Monday 24th of October 
Feirer FN-dag med delefest ;vi har noe godt brød, egg og pastasalat De som vil ha annet 
pålegg kan ta med dette selv , eller ta med en kake eller noe mat, gjerne fra hjemlandet. Vi 
har samling kl.10.30. Noen vil kanskje også ta med flagg fra sitt hjemland. Vi samler også inn 
litt penger til blindeskolen (Sekolin N`Jambe) på Antsirabe på Madagaskar. Det står en boks 
på lunsjbordet. Dette er en fin anledning til å kunne hjelpe andre Bli med og gjør dette til 
en kjempefin fest! Vi vil også ha et lite trylleshow 
We celebrate the UN-day with a sharing party; we will provide fresh bread, boiled eggs and 
pastsalad. If you want something else on the bakery you can bring it, or bring a cake or some 
food from your home country. We have circle time at 10.30. Perhaps some of you want to 
bring a flag from your country? For those who want you can give some money (in the green 
box) to support the blind school at Madagaskar. This is a nice opportunity to help others! We 
will also have a small magic show.Join us and make this a great party! 
 
 

Tirsdag 25.oktober ”Foreldresamarbeid”/ Tuesday 25th of October 
”Teaming up with the parents” 
Barnehagen vil en gang i halvåret holde foreldremøte for alle dere som har barn i 
barnehagen. Da prøver vi å evaluere måneden som gikk og dere får anledning til å komme 
med innspill, ønsker og ideer for månedene som kommer. Det blir i hovedrommet slik at 
barna kan leke. Sammen kan vi utvikle en god barnehage 
We will hold a meeting for you who use the kindergarten. This is an opportunity to evaluate, 
also to hear your suggestions, ideas and wishes for the months to come. The meeting is in the 
main room so the children can play. Together we can develop a good kindergarten  
   
Samarbeid med familiegruppen, Humlene/ Collaborate with family 
group, “Humlene”   
Elisabeth, fra familiegruppen, vil være i barnehagen hos oss onsdager eller torsdager. Hun 
kan bidra med sin kompetanse i forhold til støtte i foreldrerollen, til de som ønsker det. 
Linker: http://www.linksidene.no/kvalvann - Familiegruppen Humlene 
             http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/  
Elisabeth, from the family group will be in the Kindergarten with us on Wednesdays or 
Thursdays. She can contribute with their expertise in terms of support in parenting- role, to 
those who want to have some advice. 
Linker: http://www.linksidene.no/kvalvann - Familiegruppen Humlene 
             http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/  
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