
Månedsbrev for oktober 

 

 

 

Da var høsten kommet, og vi har jobbet oss gjennom september. Vi har vært igjennom 

brannvernuke, kommet godt i gang med hakkebakkeskogen og vi har funnet oss et tre som vi 

skal følge i løpet av året. 

I oktober så skal vi fortsette med hakkebakkeskogen, der Klatremus lurer Reven. Vi fortsetter 

å synge «mikkel rev, so ro lillemann og her kommer klatremus lillemann».  Dette til stor 

begeistring for alle sammen. Vi kommer til å bruke noen tur dager til å gå tur hen til Olavs 

kilden der vi har funnet et lind tre som vi skal følge med på dette året. I september var det 

fremdeles mange grønne blader på treet, noen har så vidt blitt gule, vi gleder oss til å se hva 

som skjer videre. Vi fortsetter med å ha grønnsakssamlinger og snakke litt mer om 

guleroten, åssen den ser ut, smaker, hvordan den er å ta på ol.  

14.10 er det planleggingsdag, barnehagen er da stengt.  

25.10 er det FN – kafe 15.00 – 16.30.  

Minner ellers på at barna må ha med nok skift, overtrekkstøy, regntøy, støvler og lue. Været 

er veldig skiftende, og det er vanskelig å vite hva man skal ha på, men en ting er sikkert og 

det er at selv om sola er her så kan det være kaldt og blåse – så ha med passende tøy, sko og 

varmere tepper i vognene. 

Husk å ta med alt tøy hjem i helgene og gå igjennom hva dere har med Husk og merk alt 

med navn  

Månedens sang: 

Tusenbein gikk ut i sølevær 

Ble så våt på alle sine tær. 



Han fikk snue etter han kom hjem 

Låi feber 40,5. 

Så kom doktor svinepigge – pigg 

Han ble sint og kommanderte: ligg! 

Du må ikke finne på å gå 

Uten støvler og kalosjer på. 

Ja, men doktor, du må da forstå 

At skal jeg ta tusen støvler på 

Ville jeg antakelig bli klar 

Til å gå på tur i januar. 

Ja, ja, ja, sa svinepigge – i – pigg, 

Hold deg varm og vær snill og ligg. 

Doktor pinnsvin tenkte og forsto, 

Det er lett for den som går på to. 

 

 

 


