
Månedsbrev for Froskene 

Måneden som gikk: Oktober 

En varm og våt oktober er nå over. Både regntøy og støvler har 

vært flittig brukt, og skiftetøyet i skapet har fått bein å gå på.    

Fokuset i oktober har stort sett vært rettet mot barns rettigheter 

og Barnekonvensjonen.  Hver dag i FN-uken hadde vi samling der 

vi snakket sammen og undret oss over hva rettighetene egentlig 

betyr og hvorfor det er viktig at alle barn i hele verden må ha de 

samme rettighetene. Barna hadde mange gode innspill og spørs-

mål som vi brukte tid på å undre oss over sammen.   

Vi ble også invitert til å delta på en samling oppe på Himmelblå. 

Der fikk vi lære mer om hvordan det er å bo i Afrika. Guro som 

jobber på Himmelblå har bodd i Botswana, så her fikk barna høre 

historier, se bilder, og bli kjent med ulike gjenstander fra Afrika.  

FN-uken ble avsluttet med foreldrekafe på etasjen. Tusen takk til 

alle som bidro med mat/kaker og takk for en hyggelig stund sam-

men med dere igjen. Det var godt å endelig møtes etter 1.5 år 

med restriksjoner.  

Ellers har vi lest venneboken om å vente på tur. Barna forteller 

ivrig i samlingene når vi leser fra venneboken.  Vi har fått mange 

gode og meningsfulle samtaler sammen med barna, og det er 

barna som styrer retningene i dissa samtalene. Vi har ikke fått 

lest og snakket så mye omkring eventyrene denne måneden, så 

dette vil vi prioritere å gjøre mer av i november.  

Førskolen startet med tilvenningen i vann denne måneden, og 

har allerede rukket å være to ganger i bassenget. De er svært ivri-

ge og det virker som alle er trygge og har det kjekt i bassenget. 

De har alltid med seg instruktører i vannet, mens vi i personalet 

sitter på siden av bassenget hvis de skulle trenge oss. Aktivitete-

ne er preget av lek og ingen må være med på noe de ikke har lyst 

til. I garderoben øver vi litt på å vaske oss, ta vare på tingene våre 

og kle av/på oss selv. Vi hjelper ved behov, men barna er veldig 

gode til å prøve selv.  Ellers er det snart klart for å øve på jule-

sanger. Det vil komme et sanghefte med alle sangene til jul slik at 

dere kan øve litt hjemme.  

Bilder som gjenspeiler teksten 

Bilde1 

Bilde 2 

Bilde3 

Bilde 4 



Mål og innhold: November  

Ro på avdelingen og forberedelser til advent.  

I november avslutter vi aktivitetene med tema høst. Vi fortsetter med 

sangene og reglene om høsten. Vi skal jobbe videre med begge eventy-

rene og vi skal begynne på en ny vennebok. I november handler venne-

boken om å dele. Dette er også et tema som vi er innom hver dag på av-

delingen. Det er ikke lett å dele med andre, det er faktisk vanskelig til 

tider. Boken inneholder eksempler som er fine å bruke i samtaler med 

barna.  

Nå har barna vært sammen i et par måneder, og vi ser at mange har fun-

net seg godt til rette på avdelingen. Vi har også observert at det er mye 

støy, vandring og løping inne. Vi kommer fremover til å jobbe målrettet 

med å senke støynivået, og vi øver på å være i en selvvalgt aktivitet over 

tid, før vi bytter. Vi ser allerede gode resultater og mer ro og rom for 

samtaler på avdelingen. Dette er svært gledelig, og vi håper at felles fo-

kus og refleksjon omkring dette vil hjelpe barna til å falle til ro raskere, 

særlig etter overganger, slik at det kan oppstå mange fine øyeblikk sam-

men med andre barn på avdelingen.   

På turdagene fremover skal vi nå endelig få se hvor alle barna bor. Vi tar 

gjerne et bilde av barnet på trappen, og vi snakker om fargen på huset, 

hvem som bor der og andre ting barna undrer seg over. Ellers går vi tu-

rer i nærmiljøet, og besøker lekeplasser og kjekke turområder.  

Etter planleggingsdagene i november tar vi fatt på forberedelser til ad-

vent og jul på avdelingen. Vi begynner å øve på julesanger, forberede 

adventskalenderen, og så lurer vi på om rampenissen kommer seg hjem 

fra sin laaaaaaange ferie i god tid før jul. Tenk om han besøker oss den-

ne julen også?? Av erfaring vet vi at desember er hektisk, så vi starter 

opp med julekreativitet i slutten av november.  

Månedens sang/regle:  Regn (Obstfelder) 

Månedens nøkkelord: Kaldt, fryse, lytte, dele, advent,  julesang, 

pepperkaker, rampenisse.  

Månedens bok: Vennebok om å dele 

Regn 

En er en, og to er to - 

vi hopper i vann,  

vi triller i sand. 

Sikk, sakk, vi drypper på tak,  

tikk, takk, det regner i dag.  

Regn, regn, regn, regn  

øsende regn, pøsende regn, 

regn, regn, regn, regn  

deilig og vått, deilig og rått!  

En er en og to er to - 

vi hopper i vann,  

vi triller i sand. 

Sikk, sakk, vi drypper på tak, 

tikk, takk, det regner i dag 

Viktige datoer: 
 

03.11: Yifeng 4 år 

03.11: Amalie B 3 år 

11.11 og 12.11: Planleggings-
dag. Barnehagen er stengt 

25.11: Miljødag  

 

Viktig informasjon: 

 

Barna trenger matboks kun til 

frokost. 

 

Husk å merke alle barnas  eien-

deler med navn. 

 

Avdelingens mobilnummer  

er 918 93 505 

 

Alt yttertøy skal hjem til vask 

hver fredag. Ved behov tas regn-

tøy hjem hver dag til  

tørking.  Husk å sjekke om støvle-

ne er våte.  

 

Barna må ha sekk hengende i 

garderoben. Oppi sekken skal det 

ligge ett skift i pose.  

 

Husk dobbelt skift i skapet. Klær 

etter vær.  Nå er det lurt å ta 

med  luer, buff og votter som 

tåler vann.  

 

Husk vannflasker hver dag. 

 


