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MÅNEDSBREV NOVEMBER 2022 – TURKIS BASE 

 

Barnets beste først! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluering av 
måneden som 

har gått 
 

I måneden som nå er gått har vi kommet i gang med temaet 1150 – 
årsjubileet for slaget i Hafrsfjord. Barna har fått høre historien om 
da kong Harald Hårfagre ble forelsket i prinsesse Gyda, og måtte 
samle Norge til et rike for å få henne til å gifte seg med ham. Vi har 
laget vikingskip med årer og skjold som dere kan betrakte når dere 
kommer opp på avdelingen. Alle barna har fått hvert sitt vikingnavn, 
noe de synes var veldig spennende.  
I forkant av FN - dagen jobbet vi med prosjektet FORUT som i år 
handlet om en jente fra India som heter Indrani. I samlinger med 
barna snakket vi om ulikheter i Norge og India, vi så noen 
informative filmer, hørte musikk, så på bilder fra India og fargela 
tegninger som omhandlet temaet.  
I løpet av måneden har vi startet opp med bading, noe barna synes 
er veldig gøy. De elsker å plaske rundt, og det er fint å se hvor 
trygge de blir i vannet. Mandag er vår faste turdag på Turkis. Den 
siste måneden har vi vært rundt på forskjellige lekeplasser i 
nærmiljøet, og i skogen ved Vannassen. Vi opplever at det blir en 
annen type lek når vi er i skogen. Barna bruker området på en 
annen måte, og leker gjerne med andre barn enn det de gjør i 
barnehagen. 

 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I november fortsetter vi med temaet om vikingene. I tillegg vil vi ha 
fokus på trafikksikkerhet, og barna skal få grunnleggende 
kunnskap om hvordan vi oppfører oss i trafikken. I den forbindelse 
vil vi minne dere på om og ALLTID lukke porten og sette lenken på, 
og ikke la andre enn ditt/dine egne barn gå ut av porten. Mot 
slutten av måneden begynner vi med juleaktiviteter og 
juleforberedelser. 
 
Stina skal ut i praksis fra og med uke 45 til og med uke 49. I denne 
perioden vil Daniela, fra PVS, være vikar for henne. Hun skal i 
utgangspunktet jobbe mellomvakter, men det kan hende dere 
treffer henne på en tidligvakt eller senvakt i løpet av perioden.  
 
Minner om planleggingsdagen fredag 18.november, da er 
barnehagen stengt! 
 
Litt praktisk informasjon: 

• Telefonnummeret til Turkis er: 957 07 869 

• Gi beskjed om barnet kommer etter 9.30 eller har fri, 
plutselig går vi på tur! 

• Husk å sjekke korgen til ditt barn jevnlig og se til at barnet 
har alt det trenger, og at klærne ikke er for små.  

• Husk å merke ALLE klær og sko! 
 

Hilsen Anita, Anne Berit, Stina og Camilla 
 


