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Vi har denne måneden hatt stort fokus på å lære om ulike nasjonaliteter. Vi har hatt 

lekbasert læring om flaggene fra Sverige, Polen, Brazil, Somalia, Italia og Norge.  24 

oktober var FN dagen, og i forbindelse med denne dagen har vi i uke 43 hatt fokus på 

barns rettigheter/ barnekonvensjonen i samlingene. Vi ser at det ikke har vært nok tid 

til å lese periodens litteratur fra oktober, så vi har valgt å ta litteraturen med inn i 

november måned. I Bjørnebanden har vi denne måneden fokusert på bokstavene A og 

B. Vi har lært om hvordan bokstavene uttales, hvordan bokstavene ser ut både som 

liten og som stor og vi har hatt bokstavjakt. Vi har denne måneden vært på tur i 

nærmiljøet rundt barnehagen. Vi har vært i Sørmarka, på Hinna fotballbane og ved en 

lekeplass ved Jåttå videregående skole. Vi ser tydelig at barna er nysgjerrige på å 

utforske nærmiljøet til glede både for store og små.  

 

14 oktober startet vi med svømming i Nautilus på Eiganes. Vi ser en stor glede hos 

barna når de er i bassenget.  

 

Ellinor ble 5 år tirsdag 27 oktober. Hipp hurra.  

 

Fokuset for november måned vil være vennskap og inkludering.  

Hvordan vi er med hverandre og hvordan vi snakker til hverandre. 

 Vi vil jobbe med aktiviteter som skaper samarbeid og inkludering.  

 

 Å ha fokus på vennskap og inkludering i barnehagen kan gi gode forutsetninger for 

god læring, opplevelse av glede og mestring i lek.  

Tema og innhold 
for november  
 
 
 
  

 

 
 

 

Tema: Sosial kompetanse og selvregulering 

fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst 

 

Mål for måneden 

Sosialt mål: Vi har fokus på vennskap og inkludering   
Grønt mål: Lære å ta vare på, og reparere det som er ødelagt.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter:  

Vi starter med juleforberedelser i slutten av måneden. 

  

Formingsaktiviteter med fokus på vennskap og inkludering. 

 

 Her vil barna deles inn i mindre grupper for å gi barna mulighet for å se hverandre og 

å hjelpe hverandre. 

Vi danser til «bli med dansen»   

 

Bøker:  

 

 Gleding! Med Lykke og Wilmer av Siri Abrahamsen 

 

Vi leser vennebøkene«samarbeide», «vise følelser» og «dele».  

Vær en god venn – en liten hjelpebok for barn om vennskap av Christine A. Adams. 

 

Sanger:       

God morgen sangen     

Det er godt å ha någen  

 Lucia sangen  

Informasjon 
 

 

 

- Planleggingsdagen er fredag 13 november. Da holder barnehagen stengt.  

- Barna må ha klær som passer til været når de kommer om morgenen. Vi 

oppfordrer til at barna har med lue og gjerne votter også.  

- Høsten kan være kald og sur og det er derfor viktig at barna har varme klær 

under regntøyet/dressen.  

- Ta gjerne en ekstra titt over hva barnet ditt har i skiftetøysposen. Vi 

oppfordrer til å ha dette i skifteposen: en genser, en bukse, et par sokker og 

en truse.  

- Gul gruppe har fått egen tlf. Tlf nummer 47695561.  

 
Lucia sangen 
Svart senker natten seg 
I stall og stue 
Solen har gått sin vei, 
Skyggene truer 
Inn i vårt mørke hus 
Stiger med tente lys, 
Santa Lucia, Santa Lucia 
 
Natten er mørk og stum 
Med ett det suser 
I alle tyste rom 
Som vingene bruser 
Se, på vår terskel står 



Hvitkledd med lys i hår 
Santa Lucia, Santa Lucia 
 
Mørke skal flykte snart 
Fra jordens daler 
Slik hun et underfullt 
Ord til oss taler 
Dagen skal atter ny 
Stige av røde sky 
Santa Lucia, Santa Lucia 
 

Hilsen personalet på Gul gruppe       


