
 

 

MÅNEDSBREV November 

Tilbakeblikk   

Hvordan oktober har vært 

Da var vi allerede i november. Oktober har gått fort forbi. Vi har vært preget av mye sykdom 

på huset, både barn og voksne. Planer har måtte endres, men vi har fått gjort mye på 

avdelingen. Vi har hatt tilvenning på nytt barn, og det har gått superfint.  

Vi har hatt FN- Kafe, og takk til alle som kunne komme. Vi håper dere fikk en fin dag. Det 

har vært mye forberedelse, og barna har vært supergode kunstnere og laget flott kunst. 

Å få maling på hånden var for noen super gøy, og for andre en veldig rar opplevelse.  

På fredager har vi hatt disko og sansesamling. Diskoteket slo godt an. Vi spilte musikk og 

barna fikk bruke kroppen sin i bevegelse. De hoppet, kravlet, danset, løp og klatret. I 

sansesamlingen øvde vi oss på turtaking, bruke sansene våre og sette ord på 

opplevelser. F.eks. at eplet var kaldt. Vi kommer til å fortsette med 

sansesamlinger, og her er det mye god læring gjennom å tørre smake på ulike 

frukt/grønnsaker. De lærer også om samhold, fellesskap og vennskap.  

Hva skjer på Hulen denne måneden?  

Forberedelser til jul og vennskap 

Vi fortsetter med mangfold og fellesskap som tema. Arbeider med vennskap, og vise 

hverandre omsorg og kjærlighet. Vi kommer til å ha formingsaktiviteter tilknyttet vennskap, 

men også begynne smått med juleverksted og juleforberedelser. Vi har årets første 

adventsamling den 28 november. Vi skal ha sammen med kvisten, og bytter på 

hvilken avdeling vi skal være på. Dette gleder vi oss til, og vi vet barna kommer til 

å ha glede av å se hverandre mer! 

Vi har ett bursdagsbarn denne måneden! Vi har bursdagsfest onsdag 16.november.  

Eventyr for måneden: Bukkene bruse, 5 små apekatter, geitekillingen som kunne telle til 10  

Sanger for måneden: God morgen alle sammen, vennskapssang,  

  

 

Praktisk informasjon 

• På turdag ønsker vi å komme oss ut av barnehagen kl 09.30. Fint om alle barna har 

kommet til da.  



 

 

• Det er ønskelig at dere ringer/sender melding til oss dersom barnet skulle komme senere 

enn klokken 09.00, eller om barnet har fri eller har blitt syk. 

• Viktig at alle vasker hender før de går inn på avdelingen.  

• Sjekk garderoben og tøyhyllen. Det begynner å bli kaldt og veldig vått ute.   

• Dere som kommer med vogn på morgenen: Nå ønsker vi at dere triller vognen bort til 

vognskuret ved levering. Enten at den står under halvtaket, eller inn i vognskuret. Ved 

hentesituasjoner vil vognen stå under halvtaket ved vognskuret. Vi har ikke plass til at alle 

skal stå utenfor døren. Det er ønskelig at dere kun har 1 vogn hver.  

Viktige datoer og informasjon 

o Planleggingsdag 17. og 18. november. Barnehagen er stengt disse dagene.  

o 11.november. Pysjamasfest på avdelingen. Alle kan ta på seg pysjamas og ha 

med en bamse.  

o Jeg begynner med foreldresamtaler denne måneden. Egen lapp med datoer og 

klokkeslett vil bli hengt opp på avdelingen. Dere skriver på navn under 

dato+tid som passer. Denne kommer opp iløpet av tirsdag 1 november.  

o Alle MÅ sjekke om dere har rett mailadresse inne på IST. Snart kommer 

foreldreundersøkelse, og da er det viktig at det ligger rett informasjon inne.  

 

 

Vi ønsker alle en fin november! Hilsen oss på Hulen  

 

 


