
 Månedsbrev – Novmber 
  Bikuben 

 

Oktober 

Hei alle sammen! Oktober har vært en regnfull måned fylt med masse utelek og tur i regnværet, 

men også aktiviteter innendørs når vind og regn har stått på som værst. Vi har dessverre vært 

preget av en tid med sykdom blant personalet som har ført til at vi har måtte prioritere bort litt 

av temaarbeidet (meg selv) vi har holdt på med på avdelingen. Det viktigste i disse ukene har 

vært å dele opp i mindre grupper og legge til rette for at barna har gode rammer for lek og 

læring i barnehagen. Vi har også fått gjennomført litt høstaktiviteter hvor barna blant annet var 

med på å plukke høstblader og lime på ark. FN dagen ble en kjempeflott dag, og vi takker alle 

foreldre som bidro med mat. Vi har også fått et nytt barn på bikuben, Jasmin. Nå er gruppen 

komplett, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med Jasmin fremover! Nå setter vi nesen mot 

november, og julen nærmer seg med stormskritt. Det snakkes allerede litt om nissen på 

avdelingen, da vi ser bilder av nissen på melkekartongene på bordet. Vi ser veldig frem til 

førjulstid og julehygge på avdelingen!        

 

November og viktige datoer: 

- Vi fortsetter å jobbe med rutiner og dagsrytmen vi har satt opp. 

- Vi jobber i små grupper og deler oss så ofte vi kan. 

- 17 og 18 november er det planleggingsdager og barnehagen er derfor stengt. 

- Vi minner på om at i disse regndager så er det viktig at barna har nok skift i hyllene. 

- Foreldreundersøkelsen er nå åpen og har svarfrist 20. Desember. Veldig fint om så 

mange som mulig kan svare på denne. 

 

 

Bursdager i Oktober: 

 

• Chetan fyller 2 år den 20. November! 

 

 

 

Hilsen alle oss på bikuben!       

 


