
Månedsnytt for november 
 

 

Hei alle Frøyfakse-foreldre!  

Vil bare begynne månedsbrevet med å takke for oppmøte og donasjoner under FN-Kaféen! Dette var 

en veldig gøy dag for både store og små. Mye kaker og grillspyd ble fortært, og godt er det, da 

pengene går til en god sak! ☺  

Ellers i oktober har vi kost oss mye sammen, vi har hatt flere kjekke turer, hatt estetiske aktiviteter i 

forbindelse med høsten, og i den flerkulturelle uken snakket vi sammen om hvordan det må være å 

bo i andre land, og kikket litt på hva barnekonvensjonsloven er.  

I november har vi fokus på temaet «Vennskap». Vi har allerede hatt samtaler sammen om hva det er 

å være en god eller dårlig venn, hvor viktig det er at alle har noen og at vi må være der for de som 

trenger det. I Superklubben skal vi også begynne å ha litt lesing av følelses-bøkene til Anna Fiske. Her 

går vi gjennom forskjellige typer følelser, hvordan det føles å ha dem, hvorfor man kanskje får dem, 

også reflekter vi sammen i gruppen om dette underveis. Kjempe kjekt og lærerikt.  

 

Praktisk info for november: 

- Foreldresamtaler: For de av dere som ikke allerede har hatt foreldresamtaler med Elise, vil 

jeg henge opp en liste ila neste uke med mulige tidspunkt dere kan sette dere opp om det er 

ønskelig med en foreldresamtale. Husk å sjekk tavlen for dette. 

- Om det er noen av dere som ikke har fått ryddet ut sommergarderoben enda er dette et 

perfekt tidspunkt! Høsten har kommet for alvor, og vi merker større behov for votter, strikk 

på regntøy og godt med skift tilgengelig.  

- Foreldreundersøkelsen er nå ute! Frist for å svare på denne er 20. Desember. 

- I uke 47 og 48 får vi praksiselever fra Randaberg VGS. Dette gleder vi oss til! 

- Minner om FAU sin høstdugnad! Om dere har mulighet til å være med og hjelpe henger 

påmeldingsliste på tavlen.  

- Minner også om planleggingsdagene 17. og 18. november. Barnehagen vil være stengt disse 

dagene. 

 

 

Håper dere får en flott november måned!  

Hilsen oss på Frøyfakse! ☺ 


