
 

 

Hei! Her kommer ukeplanen for uke 43.  

VAKT: MANDAG 21.10 TIRSDAG 22.10 ONSDAG23.10 TORSDAG24.10 FREDAG 25.10 

7.30 – 15.00 Katarina Iselin Milca Irina Iselin 

8.30/9.00 – 16.00 Milca Katarina VM Iselin Milca Irina 

9.15/9.45 – 16.45 Iselin Milca Irina Iselin Milca 

      

9.45-10 

10 – 12 

Tema: Miljø 

 

14.30 

 

Ordensbarn: 

Othilie og Ingrid 

 

Morgensamling  

Formingsaktivitet

ute: vi lager 

musikkinstrumente

r av natur- og 

gjenbruksmaterial

er  

 

Smørelunsj 

 

 
 
 

 

Fruktsamling 

 

  Morgensamling 

Musikksamling 

 
 

Varmmat/Matgrup

pe: Walter, 

Olivia og Oliver 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruktsamling

 

 
Morgensamling 

 

Hele avdelingen 

er invitert til 

hjemmebursdag 

hos Irmelin. Vi 

drar fra 

barnegahen 

kl.10.40 og 

kommer tilbake 

rundt kl.13.20 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fruktsamling 

 
 

 

Felles 

musikksamling 

 

Varmmat  

  
Førskolebarna 

skal på Blekkulf-

forestilling på 

Asker kulturhus. 

Ta med sekk, mat 

og drikke. 

Markering av FN-

dagen kl.14 

 

 

 

Anna fyller 

 5 år!!! 

 
Vi får besøk fra 

Tallinn! 

 
Musikksamling 

Grupper 

 

Fruktsamling 
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Viktig informasjon for foreldre til førskolebarna: førskolebarna er påmeldt Barnas skiskole kommende vinter.  

En dag i uka fra uke 3 - 7 skal de på skiskole i/på Asker - Eid Gård.  

Dersom du vil at ditt barn skal delta er påmeldingen åpen fra 15. oktober kl. 09. Påmeldingsskjema vil være 

tilgjengelig til og med 1. november på: www.skiforeningen.no/pamelding-skiskole. 

På fredag skjer det en stor happening for oss, og hele uka blir preget av det . Vi får besøk av 7 voksne fra en 

barnehage fra Tallinn som vi driver prosjektet «Nytt av gammelt» sammen med. Målet for besøket er utveksling av 

erfaringer og pedagogisk kunnskap. Gjestene kommer til barnehagen kl.10. Dagens program for dagen for barna går 

som normalt. I tillegg til grupper skal vi ha en musikksamling hvor vi skal synge sangene om miljø som vi lærte i løpet 

av årets prosjektarbeid.  

Bok-prosjektet går sin gang, og de engasjerte voksne på avdelingen kommer også med bøker fra sin barndom og vil 

lese de for barna. Vi ser stor intiresse til bursdagssanger på forskjellige språk. Nå kan vi synge bursdagssanger både 

på norsk, engelsk, polsk og russisk og vil gjerne lære flere. Det hadde vært fint om dere som kan flere språk kunne 

lære oss de.    

På mandag kommer vi til å sjekke resultatet av vårt eksperiment med luft. Vi skal lage musikkinstrumenter til vår 

musikkstasjon ute.  

Hele avdelingen er invitert til hjemmebursdagen hos Irmelin på onsdag!  

På torsdag skal førskolebarna til forestilling «BLEKKULF - Hval i trøbbel» på Asker kulturhus. Årsaken til at 

forestillingene blir den 24. oktober er at det er FN dagen. Første gang Blekkulf dukket opp var i et 

undervisningsopplegg i FN sambandet. Det er ikke en fisk som ikke trenger rent vann og FNs bærekraftsmål er 

verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi går fra 

barnehagen kl. 10.30 og kommer til å spise på tur. Ta med sekk, mat og drikke. 

Torsdag 24.oktober kommer vi til å markere FN-dagen med barna på avdelingen. Det er hele 8 nasjoner som er 

representert på vår avdeling. Vi ser på mangfold i både barne- og personalgruppen som en ressurs i det pedagogiske 

arbeidet som støtter barna, beriker vår hverdag og fremmer nysgjerrighet og læring. Kl. 14 skal vi ha samlingsstund 

hvor vi vil snakke om de ulike kulturene som er representert på avdelingen og felleskap. Til denne dagen ønsker vi 

at barna kommer med noe som simboliserer landet barnet har røtter fra. Det kan være en barnesang/regle 

som kan læres bort, nasjonal klær, flagg og andre ting som kan være spennende å se på. På slutten av 

samlingen inviterer Tone alle barna til å forsyne seg med deilige «norske» vafler  

Anna fyller 5 år på fredag! HIPP HIPP HURRA!!!  

Irmelin leverer pålegg til smørelunsj den 14. oktober. Leo sin tur blir i uke 44. 

Vi har ikke fått turpenger fra 4 barn  

Sist men ikke minst ønsker vi å takke dere, foreldre som engasjerer seg i barnas hverdag i barnehagen. Dere er alltid 

behjelpelige når det gjelder kjøring, gjennomføring av aktiviteter, innsamling av materialer og mye mer. Vi setter pris 

på det! 

Ha en fin helg! 

Hilsen Irina 

http://www.skiforeningen.no/pamelding-skiskole

