
  
Evaluering av 
oktober 
 

Oktober har vært en fin høstmåned med blanding av klart 
vær med fargesprakende farger, og andre dager skikkelig 
vått og kaldt. Barna ser ut til å bli fasinert av begge deler. 
Det er veldig moro med alle de tørre bladene, og vann blir vi 
aldri lei av! Vi er stort sett ute hver dag etter vi har hatt 
samling og lekegrupper. Det er godt å komme seg litt ut før 
det er lunsj og sovetid.  

Vi har hatt ulike formingsaktiviteter som å male ulike 
høstbilder, disse kunstverkene fikk barna ta med seg hjem 
under FN-dagen. I slutten av måneden satte vi i gang med 
bollebakst hvor barna fikk bake boller, som vi etterpå spiste 
til lunsj.  

Vi har vært på tur i hundremeterskogen. Vi undret oss over 
alle bladene som falt ned på bakken, og alle fuglehusene som 
hang i trærne langs stien. Vi hadde også et stopp på 
lekeplassen hvor barna fikk boltre seg.  

Vi vil takke for et godt oppmøte under FN-dagen og takk til 
de som bidro med kakebakst og til pengeinnsamling. Det var 
veldig kjekt at så mange av dere hadde anledning til å 
komme.  

 
November 
 
Tema: 
Høst og 
juleforberedelser 
 

Så er vi kommet til november. Høstbladene er nå så godt 
som falt av, og vi har hatt noen dager med frost på 
morgenen. Vi fortsetter med samme tema høsten og i 
slutten av måneden kommer vi til å tjuvstarte litt med 
juleforberedelser. Vi skal jobbe med temaet gjennom 
samling, forming, tur og lek.  

Vi skal ha tilvenning i midten av måneden, Eirik skal begynne 
hos oss. Da er alle 12 barna på plass. Vi gleder oss til å bli 
kjent med Eirik og familien J 

 
Månedens sanger, 
regler 
 
 

Sanger: God morgen alle sammen, Når bladene faller ned, 
Bjørnen sover, Regnsang. 

MØLLEBUKTA 



Regler: Ut i skogen-hogge ved, Epler og pærer. 

Bord vers: Kua mi, jeg takker deg. 

 
Språksamling 
 

Ti små vennebøker: Dele, vente på tur og si unnskyld.  

 
Superklubben  
(2 åringene) 
 

• Turnhallen. 
• Bli kjent med ulike farger og sortere fargene. 

Informasjon • Minner om planleggingsdager 14 og 15 november, da 
er barnehagen stengt. 

• I slutten av måneden starter vi med 
foreldresamtaler, det vil bli hengt opp en liste på 
tavlen med ulike tidspunkt. Skriv dere på den tiden 
som passer for dere. 

• Husk å fylle opp hyllen til barnet med varme klær og 
vintersko.  

• Husk varm sovepose til vogn, vi skal starte med å 
sove ute i vognskuret.  

 
 

HILSEN OSS PÅ MØLLEBUKTA J 


