
 

Oktober på Kosovarja. 
Månedene suser avgårde og oktober kom fort i år også. Til 

og med graderstokken har fått med seg måneskiftet. 

 

Vi har brukt august og september på tilvenning. Vi har brukt 

tid på å bli kjent med hverandre. På å skape gode relasjoner 

og trygghet for alle barna.  Det ser ut til at alle har funnet 

seg godt til rette. Til nå har vi bare jobbet med å få en god 

rutine som kjennes trygg og god for alle. Fremover vil det bli 

mer fokus på årshjulet og de målene vi har satt for hver 

måned. Dette på samme tid som det vil være viktigst for oss 

at hverdagen består mest av samspill, lek og nærhet.  

 

Oktober er høstmåned. For oss på Kosovarja vil det handle 

mye om farger, klima, kunstutrykk og turer. Faste turdager 

denne måneden vil være på onsdager. Da går vi på tur mellom 

kl 09.30 - 10.00. Turenes lengde og mål vil være 

væravhengig. Vi går på tur sammen med avdeling Sfinxen og 

noen fra avdeling Ruffen.  

Det vil også være rom for spontane turer hvis været er med 

oss. 

 

18.oktober går årets basar av stabelen. I år som tidligere 

samler vi inn til TV-aksjon. I år er går inntektene til CARE- 

arbeid for fattige kvinner. 

Info om dette arrangementet vil komme nærmere.  

 



 

 

Hver fredag har vi tilgang til hallen på kulturhuset. Gulvet i 

hallen er kaldt, det er derfor fint om barna har sklisokker 

eller innesko/tøfler på disse dagene. 

 

Nå er personalet på plass. Ida, Heidi, Torill og Irene. Ida vil 

jobbe 60 % i oktober, og er da på jobb mandag, onsdag og 

fredag. Da vil Arriya være vikar på Kosovarja.  

 

Vi ber dere om å ha gode rutiner på å se over 

skiftetøyskurven til barna. Helst en gang i uken. Nå er det 

kaldere og barna trenger godt og varmt tøy tilgjengelig. 

HUSK MERKING AV KLÆR! 

 

Glomfjord barnehage er en ren-hånd-barnehage. Det vil si at 

når dere kommer i barnehagen er det ønskelig at dere som 

foreldre vasker hendene på dere selv 

og barna før dere går inn på 

avdelingen. Dette har vist effekt når 

det kommer til forebygging av sykdom. 

Det henger også håndsprit i gangen 

utenfor Kosovarja om de voksne heller 

vil bruke det. 

 

 

Med ønske om en fin oktober 😊  
 
-Ida, Heidi, Irene og Torill- 


