
Uke 40 Brannvern uke – vi snakker om og har fokuset på at vi snart skal igjennom en brannøvelse 

30 
Vi danser etter 
Brannbamsen 
Bjørnis og leser 
bok om når 
«brannbilen 
kommer» 

1 
Vi danser etter 
Brannbamsen 
Bjørnis og leser 
bok om når 
«brannbilen 
kommer» 

2 
Vi baker til 
høstfesten og 
snakker om brann 

3 
TURDAG  
 
HØSTFEST 
 

4 
BRANNØVELSE 
OG BRANNBILEN 
KOMMER 

Uke 41 Vi har ekstra fokus på dyra på gården. Om noen har middagsrester eller andre matrester 
de vil gi til grisen, kan de ta de med til barnehagen. Gammelt brød er populært å kaste inn til 

grisene       

7 
FJØSGRUPPER 

8 
FJØSGRUPPER 

9 
Formingsaktiviteter 
FJØSGRUPPER 
 

10 
TURDAG 

11 
FJØSGRUPPER 

Uke 42 Vi starter opp med et samarbeid sammen med 2åringene hos Ekornbarna. Vi skal ut på tur, 
ha felles formingsaktiviteter og masse annet sprell. De voksne på avdelingen rullerer på å være 
med på dette. I disse ukene har vi ekstra fokus hos 2 åringene slik at de deltar aktivt i 
påkledningssituasjoner. 

14 
Vi går på undring 
og 
oppdagelsesferd 
rundt i området 
til barnehagen 
 

15 
2års klubb, 
sammen med 
2åringene hos 
Ekornbarna 

16 
Formingsaktiviteter 

17 
TURDAG 
 

18 

Uke 43 Vi fortsetter med å se på naturen i endring og snakker litt rundt det. Vi bruker nærområdet 
og undrer oss sammen med barna over hva som skjer. Vi bruker kroppen vår og blir kjent med hva 
vi mestrer. 

21 
 

22 
2års klubb, 
sammen med 
2åringene hos 
Ekornbarna 

23 
Formingsaktiviteter 

24 
TURDAG 
 

25 
Tøm garderoben!  
Vi vasker 

hyller☺  
 

Uke 44 Vi har ekstra fokus på dyra på gården. Om noen har middagsrester eller andre matrester 
de vil gi til grisen, kan de ta de med til barnehagen. Gammelt brød er populært å kaste inn til 

grisene       

28 
FJØSGRUPPER 

29 
FJØSGRUPPER 
 
2års klubb, 
sammen med 
2åringene hos 
Ekornbarna 

30 
FJØSGRUPPER 
 
Formingsaktiviteter 
 

31 
TURDAG 
 

 

 

  


