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Månedsbrev 

november 2022 

Pandaene 

- En trygg start 

 

 

 

Da er oktober over og her kommer en oppsummering. 

Barna har nå blitt godt vant med å være i barnehagen 

og vi har alle blitt enda bedre kjent med hverandre. Det 

kan fortsatt være litt gråt noen ganger ved levering, 

men det går raskt over. Barna trives, og leker mer og 

mer med hverandre        

 

Temaet vårt for måneden var «høst». Vi har hatt 

samlinger der vi har snakka om høsten, været og hva 

som ellers kjennetegner den. Vi har gått på turer i 

skogen der vi bl.a. har spist bjørnebær. Det likte barna 

og de var aktive selv i å både finne og å plukke de. 

Barna har ellers plukka med seg blader, steiner og 

kvister. Vi har sett og opplevd forandringene til denne 

årstida, bl.a. hvordan naturen og fargene har endra seg. 

Treet utenfor avdelinga er nå helt tom for blader og 

alle bladene ligger på bakken rundt det, både, gule, 

oransje, og med rødt og brunt på. Vi har kjent på 

blader når de har vært tørre, våte og visna, og kjent på 

regn, vind og sol med ansiktet og hendene våre. Vi har 

også gått til gården ved Hillevåg kirke der vi så hest, 

ponnier, høner, kylling og katter. 

 

 



 

Vi har hatt flere pedagogiske aktiviteter. Som 

formingsaktiviteter har vi lagd pinnsvin pynta med 

blader, malt blader på et papirtre og hendene våre på 

ark, og fargelagt lønneblad på ark med tusjer. 

 

Vi har lest bildeboka «Det regner! sier Nora» dialogisk 

der vi snakka sammen med barna før, underveis og 

etter lesinga, og slik sett får til gode samtaler. I tillegg 

har vi lest flere «Albert Åberg»-bøker. Ellers har vi lest 

ulike bøker etter barnas ønsker. 

 

Barna liker godt musikk og vi har hatt disco med lys 

og musikk flere ganger.  

Vi har sett på «Pytt, pytt, pott» med Fantorangen og 

sunget samtidig, og sett på «Blåbærturen» med Alf 

Prøysen (begge på NRK). Vi har også hatt rasleegg 

tilgjengelig som barna liker å riste på og lage lyd med. 

 

Ellers så har vi bl.a. pusla, tegna, bygd med klosser, 

lekt med dukker og på lekekjøkkenet, lekt med ball og 

biler, plastdyr og kostymer. Såpebobler er også en 

favoritt som har blitt brukt mye ute så vel som inne. 

Ute har vi bl.a. lekt med vann, sykler, gravemaskiner, i 

sandkassa, i båten, med sklia, huskene og baller. 

 

Jfr. Trygghetssirkelen: Barna utforsker områdene her i 

barnehagen og er interesserte i de andre på avdelinga. 

De er tryggere og trives, de både snakker og bruker 

kroppen mer, og kommer til oss voksne.  

 

Barna er glade i å være ute, men nå er det kaldere. Det 

er fint om dere kan ta med parkdressen hjem, og ta 

med softshelldress og vinterdress til barnehagen. 



 

Takk for godt oppmøte på FN-feiringa 24. oktober       

Det var hyggelig at så mange kunne komme og takk 

for det dere hadde med av både gevinster og mat       

 

Viktig!  

Vi har nå 1 forelder fra avdelinga til FAU 

(Foreldrerådets arbeids- 

utvalg). De fremmer foreldregruppas fellesinteresser for 

barna overfor barnehagen og bidrar til et godt 

barnehagemiljø. Vi trenger nå 1 vara-representant. Her 

har dere en gylden mulighet til å påvirke på vegne av 

foreldregruppa på Pandaene. Er det noen som kan 

tenke seg å være vara?  Vi trenger svar innen onsdag 

30. november! 

Ferieskjema for jula 2022 har frist mandag 22. 

november.  

Det har vært en del sykdom på avdelinga med  

Feber, forkjølelse og øyekatarr denne måneden. For 

tida går det også omgangssyke (oppkast og diaré) her i 

barnehagen, så vi oppfordrer dere alle til å vaske/sprite 

hendene godt både ved levering og henting for å unngå 

smitte, samt å huske på 48-timers regelen. 

 

I november skal vi ha temaet «vann og regn». Vi skal 

ha 3 grupper, og ha fokus på språk og lek. Alle får 

delta på de samme aktivitetene og hatt alle voksne 

siden vi bytter på. Vi skal fortsette med å lese 

bildeboka «Det regner! sier Nora» og 3 nye bøker. Vi 

skal ha aktiviteter som å se hva som flyter og hva som 

synker, vi skal lage barkebåter og akvarier i papp.  



 

Viktige datoer: 

17. og 18. oktober: Planleggingsdager i barnehagen 

(barnehagen er stengt). 

Uke 45: Førstehjelp med barn (tema): Vi bruker 

dukker og har fokus på doktorlek. 

22. november: Lever ferieskjema. 

 

Dagsrytme: 
Barnehagen åpner kl. 07.30 

Frokost kl. 08.00-08.30 

Samling kl. 09.15-09.45 

Aktivitet/Grupper kl. 09.45-10.45 

Lunsj kl. 11.00-11.30 

Soving kl. 11.45-14.00 

Frukt kl. 14.00-14.30 

Frilek inne/ute kl. 14.30-16.30 

Barnehagen stenger kl.16.30 

 

Mob.nr til Pandaene: 48177118 

Gi beskjed om sykdom/fravær innen kl.09.30 ved å 

ringe eller sende sms. 

 

Viktige dager: 

Turdag tirsdager 

Fiskemåltid tirsdager 

Varmmat onsdager 

 

Spør hvis det er noe dere lurer på       

 

NB! Husk å merke alt barnet har med barnets navn. 

 
Hilsen oss på Pandaene: Oda, Maren, Julie og Feam. 

Pedagogisk leders mailadresse: 

oda.ims.sofienlund@stavanger.kommune.no 



 

 

 

  


