
Månedsbrev November.  

 

I Oktober har vi vært på tur til Trollskogen for første gang med 

den nye barnegruppen på Lønn. Barn og voksne koste seg i det 

flotte høstværet. I forkant av denne turen har vi også gått mye 

tur i nærmiljøet både for at barna skal bli kjent med deres 

nærmiljø og bli kjent med hverandre. Vi har besøkt på 

oljemuseet og maritimt museum.  

 

Lønn har i høst latt seg inspirer av eventyret om De tre Bukkene 

Bruse og boka Det regner sier Nora. Årstidene er et av temaene 

vi skal bruke i dette barnehageåret. I denne perioden har vi sett 

på endringen som skjer i naturen på høsten. Vi har høstet 

gulrøtter, epler, plommer og bær som har brukt i ulike 

matretter. 

Nå når det nærmer seg Halloween, pynter vi avdelingen i fht. 

temaet og lager lykt av gresskar. Vi skal ha en Halloween- disko 

og kose oss med pølser.  

  

Vi går nå inn i årstiden vinter og dette blir tema for denne perioden. I November fortsetter 

med bøkene om Nora. Vi skal også fortelle om Den lille muldvarpen som lurte på hvem som 

hadde bæsjet på hode hans. En morsom bok, med et tema som opptar barn og voksne til 

tider 😊 Gjennom å bruke ulike tekster ønsker vi blant annet at barna skal få utrykke sine 

følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. 

I rammeplan for barnehager står det at gjennom arbeid med fagområdet kommunikasjon, 

språk og tekst skal barna få utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et 

mangfold av kommunikasjonsformer. 

I midten av November begynner vi å forberede juleaktiviteter. Vi ønsker å bruke 

formiddagen på tur dagene til dette og går ut på tur etter formingsaktivitet mandag og 

fredag. 

Vi har hatt barna med i medbestemmelse og spurt dem om hva de ønsket å bruke beløpet vi 

har fått etter å ha pantet inn flasker. Flere ønsket å besøke Freedom trampolinepark. Dette 

prøver vi å få til i slutten av November. 

 

 

 

 

http://www.smabarnsforeldre.no/velkommen-hosten-gjett-om-vi-skal-ha-det-goy/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp3smGx8HlAhUIy6YKHYEJBp4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Faschehoug.no%2Fnettbutikk%2Fdet-regner-sier-nora-aco.html&psig=AOvVaw1ZCLilosLdMi0e5icSA7o3&ust=1572441458443790


Tur info:  

Vi går tur mandag og fredag. Når vi har tur dag, 

lager vi matpakke i barnehagen til turen. Dette gjør 

vi når vi spiser frokost. Flertallet smører både 

matpakke og frokost selv. De som ikke er kommet 

til frokost lager vi matpakke til. Mens vi smører 

mat prater vi med barna om hvor vi skal gå på tur 

og hva vi skal gjøre. 

 

Vi setter pris på om alle kan ha med tursekk på mandag og ta den 

med hjem på fredag. Det er fint om dere ser over sekken slik at 

barnet har skift relevant til årstiden. Ha skiftet i en liten pose i 

sekken.  Vi kommer til å fortsette med å bruke nærmiljøet til å gå 

på tur i. Hvis dere som foreldre har en god ide om hvor vi kan gå på 

tur, må dere gjerne komme med forslag.  

 

Forslag til noe av det som bør være i tursekken når den levers i barnehagen: 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ha en fin November  

Hilsen oss på Lønn  

   

https://no.regionstavanger-ryfylke.com/hva-skjer/den-lille-muldvarpen-som-ville-vite-hvem-som-hadde-baesjet-pa-hodet-hans-p4402353
https://www.barnashus.no/drikkeflaske-pet-7049981150321.html
https://www.barnashus.no/matboks-ninja-7049981160023.html
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi3vdXtx8HlAhXGRBgKHZySDHkYABAJGgJsZQ&sig=AOD64_20A_Kcej02Id-X1LAgIIYx_aXXUw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwjMxdHtx8HlAhVHtIsKHUYGC7gQvhcIUw&adurl=
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsxeeYyMHlAhVnw8QBHZ4sDEQQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.epla.no%252Fsamler%252Fprodukter%252F684017%252F%26psig%3DAOvVaw2sP_ONdvWW5Ue3PV19TvBp%26ust%3D1572441760141149&psig=AOvVaw2sP_ONdvWW5Ue3PV19TvBp&ust=1572441760141149
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn2.mystore4.no%2Fthumb%2F492_600%2Fsmaaungene%2F22300_SHOP_THE_LOOK_-_Bukse_genser_Striper_Anton_1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.smaaungene.no%2Fnew_products&docid=zA6KAGk373bBTM&tbnid=sQ_xIjLcwcGyMM%3A&vet=10ahUKEwiDmem0yMHlAhUBmIsKHQrFDlwQMwi9AShGMEY..i&w=492&h=600&bih=1004&biw=1184&q=skifte%20kl%C3%A6r%20bukse%20genser&ved=0ahUKEwiDmem0yMHlAhUBmIsKHQrFDlwQMwi9AShGMEY&iact=mrc&uact=8

