
I oktober har..  

• Vi jobbet mye med formingsaktiviteter 

• Vi har gjort oss ferdig med temaet vennskap 

• Vi lest bøker i samling og i smågrupper, f eks vennebøkene. 

• Vi i ugleklubb begynt å jobbe med bokstaven S 

• Uglene har dratt på flere fine turer i nærområdet, men også med buss til 

Hundvåg. 

• Dragene har vært på turer i nærområdet og hatt fokus på å skape nye og gode 

relasjoner med barn i samme alder. 

• De helt minste har begynt å gå 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 hatt FN-kafé, pyntet avdeling med barnas kunstverk som de har laget i 

det siste, og pratet litt sammen om hvem Leger uten grenser er og forskjeller fra 

vårt liv her i Norge og til andre land som ikke har det like godt som oss. 

• Vi 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 november skal.. 

• Vi starte med nytt tema, mangfold. Da skal vi se nærmere på hvem er vi som går 

og jobber på Maurene. Hvor er vi fra, hva liker vi, hva kan vi, hvilke likheter og 

forskjeller finner vi på avdeling er noe av det vi skal undersøke.  

• Vi starte med juleverksted 

• Fortsette å gå på kjekke ugle og drageturer. 

• Vi i Ugleklubb fortsette å jobbe med bokstaver, og øve på å skrive eget navn. 

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

 

Bursdager i oktober 

- Gratulerer så masse til Oda som ble 4 år – 27.10. 

 

 Bursdager i november  

-  Hjørdis, 5 år – 29.11. 

 

 

Hilsen alle voksne på Maurene 

 

 


