
 

 

Månedsbrev November! 

Måneden som har vært! 

Oktober har vært en flott og innholdsrik måned med vakre farger overalt. Det 

har vært noen dager med sol, og det har gitt oss muligheten til å kunne dra ut 

på turer og utforske i nærmiljøet. Det gir oss gode sanseopplevelser og vi har 

opplevd forandring i naturen. På tur plukket vi høstblader som ble brukt til 

formingsaktiviteter. Vi har hatt temasamling (høst) hvor vi snakket om blader 

hvorfor de blir til brune, røde, gule farger, og også om sol, skyer, regn osv. Vi har 

også hatt samlinger om sansene våre, og i samlingen hadde vi forskjellige ting 

som for eksempel isbiter med pose og noe som lukter godt. Ungene synes det 

var kjekt å kunne lukte noe godt og kjenne på noe med kroppen.  

I oktober markerte vi også FN-dagen. På FN-dagen snakket vi også om de 

ulike flaggene/landene som er representert avdelingen og fikk se på de 

plakatene som er hengt på døren. Det var veldig hyggelig at mange foreldre 

kunne komme på FN-kaffe, og igjen tusen takk for de gode mat og kakene som 

dere tok med. Det var en gledelig dag       .  

 

November 

November er en spennende måned. Her venter vi på og tenker på desember, 

særlig jul. Derfor vil vi bruke november for 

å kunne forbedre oss til jul. Vi skal lage 

adventskalenderen og ha litt juleverksted. 

Men de første ukene i November vil vi 

jobbe litt med temaet «høst», for vi er 

veldig glade i høsten. Det er fordi den 

fargerike i naturen gir oss en unik 



 

naturopplevelser, og vi kjenner høsts lukten, vind og regn. Vi kommer også til å 

lage høstbilder av høstblad vi finner ute på tur.  

 

 

Annen info: 

• Planleggingsdager 17 og 18 november, og da er barnehagen stengt. 

 

 

 

 

 

Bursdag i Oktober 

ARYA 2år  

Hipp Hipp Hurra! 

 

 
 
 
 
 
 

 Ta kontakt hvis dere lurer på noe. 

ram.thawg.lian@stavanger.kommune.no  
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