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Hei alle sammen! 
 
I oktober var fokuset forut barneaksjon. Vi ble kjent med fem år gamle Indrani fra India 
og apekatten/maskoten Monki. I samlingene har vi sett på bilder av hvor Indrani bor og 
går i barnehage. Vi har også hørt på musikk og sett små filmsnutter. Vi har snakket 
med barna om likheter og forskjeller når det gjelder norsk og indisk kultur, samt om 
barns rettigheter og FNs barnekonvensjon.  
 
I forbindelse med å formidle FNs barnekonvensjon til barna, valgte vi å framheve to 
konkrete rettigheter som vi tror barna kan relatere seg til; Alle barn har rett til eget navn, 
og alle barn har rett til privatliv. Vi snakket for eksempel om at i barnehagen får barna 
bestemme selv om de ønsker å ha døren åpen eller igjen når de sitter på do. 
 
Takk til alle som kom innom på FN-dagen for å se på det barna hadde laget. Fint å se 
at noen av barna, på eget initiativ, hadde lyst å fortelle dere foreldre om hva de har lært 
i forbindelse med forut-prosjektet vi har jobbet med denne måneden. 
 

Planer for 
november: 
 

 

 

 
Vi fortsetter med tema om sansene våre. Parallelt med dette, vil vi også ha tema om 
eventyr. Vi velger å tilpasse eventyrene etter alder. De yngste barna (1-2 år) kommer til 
å bli kjent med «Gullhår og de tre bjørnene», mens de eldste barna (3-6 år) vil ha fokus 
på eventyret om «Den lille røde høna». 

I Rammeplanen for barnehagen, under fagområdet «Kommunikasjon, språk og tekst», 
står det at barna skal møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagt og uttrykksformer. 
Det står videre at barna skal få oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, 
sang og samtale. (Kunnskapsdepartementet, 2017) 

Mot slutten av måneden vil vi så smått starte med forberedelser til jul. Vi har planer om 
å ha adventsamlinger hver mandag i advent. Første søndag i advent er allerede 27. 
november, noe som betyr at mandag 28. november blir første adventsamling i 
barnehagen.  
 

Tegn i fokus 

  
Gullhår 

 
Bjørn 

  
Høne 

 
Refleks 

Praktiske 
opplysninger: 

 

 

• Husk å lukke porten inn til barnehagen, og sett på sikkerhetslenke når dere 
kommer/går. Portene skal alltid være lukket i barnehagens åpningstid.  

• Minner alle om å være ekstra oppmerksomme når dere parkerer bilen utenfor 
barnehagen eller går/sykler til barnehagen i høstmørket. Vi oppfordrer både 

voksne og barn til å bruke refleks       

• Minner om at det er planleggingsdag fredag 18. november. Da er barnehagen 
stengt. 

• Utviklingssamtaler utsettes til januar. 

 

 

Auglend barnehagene  


