
Månedsbrev for november 

Maurene 

I november har..  

• Vi jobbet mye med formingsaktiviteter knyttet til tema mangfold og begynt med 

juleverksted 

• Vi har jobbet mye med mangfold i samlinger hvor vi har snakket om hvordan vi 

er like og ulike. Vi har brukt forskjellige aktiviteter for å demonstrere at vi alle 

er unike, men samtidig har mye til felles.  

• Vi lest bøker i samling og i smågrupper, som oftest knyttet til temaet. Tambar er 

et troll og Jeg har vært veldig populære  

• I ugleklubb har vi jobbet med å skrive vårt eget navn. 

• Vi dratt på flere fine ugleturer i nærområdet, men også med buss til Hundvåg. 

• Dragene har vært på turer i nærområdet og i drageklubb har de prøvd seg på 

mye forming og små lekegrupper.  

• De helt minste går fast tirsdagstur sammen med tre barn fra Sommerfuglene. 

• Vi har vært i Storhaughallen, hvor det blir mye boltrelek og øving og mestring av 

grovmotorikk. 

• Vi har på torsdager og fredager vært delt i små grupper og lekt sammen på 

avdeling, laget varmmat på kjøkken sammen og hatt fokus på sosial kompetanse 

og samarbeid. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I desember skal.. 

• Vi fortsetter å jobbe litt med temaet mangfold, men vi går nå inn i 

førjulsperioden og skal ha masse juleverksted, bake julekaker, lære litt om 

advent, lucia og andre juletradisjoner.  

• Gå i luciatog og markere luciadagen. 

• Vi ha nissefest! (mer info kommer) 

• Vi dra på julekonsert i Stavanger konserthus med 4 og 5 åringene 21 desember. 

• Vi bli kjent med tre nye barn som skal begynne hos oss, Eldana, Julie og Wahaj. 

• Fortsette å gå på kjekke ugle og drageturer. 

• Vi i ugleklubb ha aktiviteter inspirert av jul. 

• Vi i Drageklubben jobbe med temaarbeid og ellers være i lekegrupper. 

• Vi ut å leke masse når/hvis det kommer snø, husk gode varme klær fremover. Et 

sett ull, fleece over og en god dress eller vinterjakke og vinterbukse. Gode 

hansker og lue/hals.  

 

Bursdager i november: 

Gratulerer så mye til Hjørdis som ble 5 år, 29.11 

 

 

Hilsen alle voksne på Maurene 

 

 


