
 
Periodeplan oktober Lekestua 2019 

Litt datoer:  

Vi feirer Oda som blir 4 år og Luliana som også blir 4 år! 
Hipp hipp hurra for begge to! 
 
- Tirsdag 8. oktober foreldremøte i barnehagen fra kl. 19.00 
-Torsdag 10.oktober kommer våre kjære skolestartere på besøk. Det blir spennende å høre hva 

de har å fortelle. 😊  

 
-Søndag 13. oktober deltar barnehagen i Sprell levende gudstjeneste  

 
-Onsdag 23.oktober er det fotografering i barnehagen!  
 
-Torsdag 24. oktober vil vi ha Forut-ettermiddag her i barnehagen, vi starter 

opp 15.30, eget oppslag kommer i garderoben, ta med familien og kom 😊  
 

 

 

Vi går nå inn i oktober-måned, og her i barnehagen betyr det at vi starter opp 

arbeidet med Forut-aksjonen. Forut er en solidaritetsaksjon, med fokus på at barn hjelper barn. 

Gjennom bilder, video og fortellinger blir barna kjent med barn i andre land. I år møte vi Nanah 

og familien hennes som bor i Sierra Leone, som betyr løvefjellet og er et land i Vest-Afrika. 

Hvordan ser Nannahs hverdag ut? Hun er 4 år og har begynt allerede på skolen. Leke hun som vi 

gjør i Norge? Hva spiser hun til middag og må hun ta tran, er det kald eller varm og liker vi 

peanøttsuppe som hun pleier å spise? Er vi forskjellige og er det bra og må alle tenke likt? Ha de 

elg eller andre dyr i Sierra Leone? 

«Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise 

solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.» 

I samling med fortelling fra bibelen vil også temaet være nestekjærlighet og å hjelpe, de vil bli 

kjent med den barmhjertige samaritan og hvordan han hjalp når ingen andre ville eller tok seg tid.. 

Å være hjelpsom er en positiv tilbakemelding vi vil bruke mye i perioden som kommer!  

Torsdag 24. oktober vil vi ha Forut-ettermiddag her i barnehagen, vi starter opp 15.30, eget 

oppslag kommer i garderoben, ta med familien og kom 😊  

Hilsen alle oss på Lekestua 
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Uke 41 

Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. 

Småsteg 
 
 
Forming 
 
 
Klubb 

Møtedag 
(Lekestua har 
møte kl.09.30-
10.30) 
 
Suppedag: 
Tacosuppe 
 
Foreldremøte: 
Velkommen 
kl.19.00 

Utedag 
Husk matpakke, 
drikkeflaske 
med vann og 
sekk. Vi lager 
suppe på bål i 
dag. Fint hvis 
du har med deg 
en opp skjært 
grønnsak 
Musikksamling 
 

Bakedag 
Egg,fiskepudding 
til lunsj 
Skolebarn på 
besøk 
Kristensamling 
med fortelling 
om den 
barmhjertige 
samaritan 
Hurra for Oda 4 
år! 

Matdag:  
Fiskekaker, 
poteter, 
grønnsaker 
På søndag er det 
Gudstjeneste på 
Tabernaklet 
hvor 
barnehagen 
deltar 
 Språksprell 

 

Uke 42 Forut 

Mandag 14. Tirsdag 15. Onsdag 16. Torsdag 17. Fredag 18. 

Film 
 
Forming 
 
Klubb 
 
Vi setter opp 
plakater! 

Møtedag 
(Lekestua har 
møte kl.09.30-
10.30) 
 
 
Suppedag: 
Blomkålsuppe 

Turdag 
Husk matpakke, 
drikkeflaske 
med vann og 
sekk. 
 
Musikksamling 

Bakedag. 
Det er egg og 
fiskepudding til 
lunsj. 
 
Kristensamling 

 

Matdag:  
Peanøttsuppe 
og oppkuttet 
frukt med 
mango 
Flere 
matoppskrifter 
på 
forut.no/barn 

 

Uke 43 Forut 

Mandag 21. Tirsdag 22. Onsdag 23. Torsdag 24. Fredag 25. 

Film 
 
Klubb 
 
Hurra for 
Luliana 4 år! 
 
Forming 

Møtedag 
(Lekestua har 
møte kl.09.30-
10.30) 
Suppedag: 
Tomatsuppe 

Det er 
fotografering! 
Forberedelse til 
Forut! 
Husk matpakke, 
drikkeflaske 
med vann og 
sekk. 
Musikksamling 

Barn og voksne 
forbereder 
ettermiddagen. 

Egg og 
fiskepudding til 
lunsj. 
Forut aksjon i  
ettermiddag i 
barnehagen 

Vi har det fint 
sammen og 
koser oss med 
Forut- mat.  
 
Småsteg  
 

 

Uke 44  

Mandag 28. Tirsdag 29. Onsdag 30. Torsdag 31. Fredag 1. 

Klubb 
 
Småsteg 

Møtedag 
(Lekestua har 
møte kl.09.30-
10.30) 
Suppedag: 
Tacosuppe 
 

Turdag 
Husk matpakke, 
drikkeflaske 
med vann og 
sekk. 
 

Kristensamling 
 
 

Matdag: 
Fiskerett 
 
Språksprell 
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 Hilsen fra Lekestua    


