
Planer for oktober måned. 

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

40 

(1-5 ) 

 Denne uken er det skolens høstferie og vi vet at det er noen barn og voksne som skal ha fri. Derfor blir det ikke 

grupper denne uken og heller ikke turdager. Det vil selvsagt være litt opplegg, men som vi tar litt spontant. Hvis vi går 

på tur med noen barn så tar vi med oss mat herfra.     

                                                                                                                                                                                         Hurra for Thomas                                                                                            

41 

(8-12) 

 

Tema for denne og 

neste uke blir  

Forutprosjekt. 

*Se kommentarer 

lengre ned på 

infobrevet. 

Forutsamling 

*Hurra for Herman 

TURDAG 

Husk god sekk, niste 

og flaske med 

dagsfriskt 

vann.  

Forutsamling 

* 

Forutsamling 

* 

42 

(15-19) 

Forutsamling 

* 

Forutsamling 

* 

TURDAG 

Husk god sekk,  

niste og vannflaske. 

Hurra for Linea 

FORUTBASAR 

Da er dere velkomne til en 

flott avslutning på 

Forutprosjektet vårt. 

Se egen info når det nærmer 

seg. 

Felles samling for alle 

gruppene. 

43 

(22-26) 

Lek på tvers 

1045 samling 

Vi blir kjent med 

eventyret om 

gullhår og de tre 

TURDAG 

Husk god sekk,  

Vi jobber videre med gullhår. 

Konkreter og nøkkelord 

Lek på tvers 

Samling med kr.innhold 



 avdelingsvis. bjørnene. niste og 

vannflaske. 
Noahs ark 

44 

(29-2.nov.) 

Lek på tvers 

1045 samling 

avdelingsvis. 

Vi jobber videre 

med gullhår. 

Konkreter og 

nøkkelord 

TURDAG 

Husk god sekk,  

niste og vannflaske.            Hurra for Deron 

 

 

NB. Forut prosjektet i ukene 41 og 42:   I år hører vi om 5 år gamle Sivatas fra Sri Lanka gjennom fortellinger , filmer, 

musikk/sanger og aktiviteter.  Vi ser det som viktig at barna lærer om andre barn .Vi ser at mye er likt med oss i Norge, 

men mye er også ulikt. Felles for alle barn er behovet for trygghet, omsorg, vennskap, lek og glede. Sett av allerede 

dagen torsdag 18. oktober. Da håper vi at dere støtter opp om vår forutbasar. Her får dere muligheten til å kjøpe 

middag hele familien, lodd og barnas selvlagede produkter. Tid: 1400 -1600. 

Mnd.nøkkelord er: Genser, bukse ,T-skjorte, sokker, lue, skjerf, votter, regntøy, paraply, grøt, bjørn, brun, rød ,gul, blå, 

grønn, svart, hvit, grå og rosa 

Med vennlig hilsen Åse Marie. 

 

 


