
                   REVEHIET  
 Mandag 18. oktober Tirsdag 19.oktober Onsdag 20.oktober Torsdag 21.oktober Fredag 22.oktober 

BARNEHAGEN 

   

Kroppen er min! 
I kroppen min bor jeg                                        

her er det plass til meg                  

og kroppen min er fin                     

bare se 

Jeg har ti tær og to føtter 

to knær og to lår til sammen to 

bein som jeg bruker når jeg går, 

når jeg hopper, hinker, danser 

eller står                         

 
 

SOLPLASSEN 

 

Vi deler oss i grupper 

og leser om kroppen. 

 

      
      

 
 

SOLPLASSEN 

 

Bursdagsfeiring  

for  

Oliwier 3 år.                     

HURRA!!! 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Uke 42 

Beskjeder! 

Fortsatt frokost på kjøkkenet. 

Fremover vil Min kropp og mine grenser               

være tema.                                                                               

Vi gir dere nærmere informasjon når vi 

skal se film om temaet.   

Storefot- se melding i visma om skiskolen 

Fredag. 29. oktober =                                                      

planleggingsdag og barnehagen er stengt. 

 

 

  

Uka som gikk: Til frokost ble bålkos byttet ut med kjoler og parykk. Kjølig start på dagen og votter/vanter 

som varmer, er nødvendig. Rydd bort pyntevanter og sommertøy. Fint å være på Solplassen igjen og vi startet 

å spikke til kullstifter. Vi har lest om vennskap, og lekt sammen i Alle mine duer og Fisken i det røde hav. 

Storefot startet med Drage i magen. I tråd med budskapet i månedsbrevet vårt, det ER barn på Revehiet 

som får skyld for ting de ikke har gjort. Barn som noen ganger ikke er i nærheten av det som skjer. Barn 

lærer raskt at «Mandala» kan vi skylde på. SAMMEN med dere foreldre må vi SE, og vi må se, ikke bare        

« ditt og mitt barn», vi må SE ALLE Vi jobber HVER dag for at ALLE barn skal ha det godt i barnehagen. 

Barn lærer å håndtere konflikter sammen med oss voksne. VI, ansatte og foreldre, er rollemodeller gjennom 

språk og handlinger. SAMMEN jobber vi med vennskap og forebygge mobbing.  BARNS TRIVSEL- VOKSNES 

ANSVAR. Ta kontakt med oss.                                                                                                                                                          

.  

MANGFOLD                                   

OG                                     

SAMHOLD! 

 
Onsdagsmat:                      

suppe                                              

-ta med skål                                 

og skje 
Storefot: leser ferdig om Gummi- Tarzan og hører om 

Rundinger og trekant, Drage i magen. 

SOLPLASSEN 
 

 Vi markerer FN dagen 24.oktober                                                 

- noe med hei, land, flagg og sang. 

 

Vi er barn fra forskjellige land                                         

som står sammen og viser vi kan                                    

skape samhold om bare vi vil                                                 

ingen grenser for hva vi får til 


