
 

Månedsbrev november 2022 

Kjære foreldre  

Oktober nærmer seg slutten, og vi er klar for en ny måned på Lynghumlene!  

I oktober har vi; hatt fokus på tilknytning og det å gi alle barn en god og trygg 

hverdag i barnehagen. Vi har lekt masse, både ute og inne, vi har utforsket med 

maling, gått på tur til bla. Hønene, nord og sør, vi har danset, feiret divali, hatt FN 

feiring, og hatt mange fine stunder sammen her i barnehagen.  

Rammeplanen sier; «barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg, og personalet 

skal legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre».  

Vi deler oss derfor fortsatt opp i smågrupper for å skape gode forutsetninger for 

relasjonsdannelse mellom personal og barn, og mellom barn, barn. Vi ser at barna er 

trygge på både personal og hverandre      .  

 

I november skal vi; fortsette med smågrupper. Hvorfor? Smågruppene er satt 

sammen av oss voksne for å fremme læring og utvikling. Når barna blir delt inn i 

grupper, blir de lettere kjent med hverandre og utfolder seg lettere.  

Vi har nå den siste tiden begynt å bli kjent med barnehagen nærområde - da vi har 

begynt å gå på tur.   

Rammeplanen sier: «Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen 

bidra til at barna får gode opplevelser med friluftsliv året rundt». Vi skal gå på tur 

hver onsdag. Dere kan følge med på månedsplanen hvor vi skal gå på tur. Vi går fra 

barnehagen klokken 09:30 – det er derfor fint om alle er på plass til da.  

Formingsaktiviteter denne måneden: Male, epletrykk, tørke blad, lage 

høstlykt/høstbilde av høstblad vi finner ute.  



 Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna 

tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede (KD, 2017).  

Lekegrupper! Store deler av barnehagedagen består av lek – inne og ute. 

Rammeplanen sier at leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi 

skal anerkjennes. Personalet skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan 

delta i lek og erfare glede i lek (KD, 2017).  Vi bruker både avdelingen og 

fellesrommet for frilek inne.  

I språkgruppene skal vi lese bok «Det regner sier Nora!». Vi skal også fortsette å ha 

samlinger hvor vi synger, imiterer og rimer.  Gjennom arbeid med språk skal 

barnehagen bidra til at barna leker, improviserer og eksperimenterer med rim, 

rytme, lyder og ord (KD, 2017).  

 

Viktige datoer og informasjon;  

Fint om alle kan ta med seg egen vannflaske med navn, til å ha stående i barnehagen. 

(vi vasker flasken i barnehagen)  

Vi har varmmat hver fredag.  

Husk å merk alle klær med navn, vi prøver så godt vi kan å holde styr på alle sokkene, 

men det er ikke alltid like lett. Vi har derfor en sokkeeske i gangen hvor alle sokker 

blir samlet – greit å ta en kikk her     .  

17. november: planleggingsdag! Barnehagen er stengt.  

18. november: planleggingsdag! Barnehagen er stengt.  

28. november: siste frist for innlevering av ferielapp  

 

Hilsen Hanne Mari, Ambika og Julie  

Hanne.mari.selvikvag.bjorheim@stavanger.kommune.no  
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