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I oktober feiret vi FN-dagen 24.oktober. Vi hadde en veldig kjekk 
uke hvor vi laget 3 ting som vi solgte til inntekt for Forut sitt 
arbeid i India.  
 
I aksjonen leste vi 5 eventyr fra India i lunsjen, ett hver dag. I 
tillegg så vi 5 filmer om apekatten Monki, alle barns beste venn, 
som drar og besøker en jente som henter Indrani i India. 
Indrani starter dansegruppe, og vi får se henne når hun er i 
barnehagen som 5 åring og når hun går på skolen, som hun 
liker veldig godt, som 15 åring. 
Fokuset vårt har også vært alle barn sine rettigheter, ifølge FN 
sin barnekonvensjon og alle nasjonalitetene vi har på vår 
avdeling. Dette skal vi fortsette med videre. 
 
På formingsaktiviteter denne måneden har vi brukt tiden på å 
lage ting til FN-dagen. 
 
Hver onsdag har vi hatt musikksamling, noe barna synes er 
veldig kjekt og som vi fortsetter med. Da starter de med et 
instrument og så bytter vi etter en og en sang, sånn at alle får 
prøvd alle instrumentene vi bruker.  
 

Planer for november 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

For november måned fortsetter vi med temaet høst og eventyr. 
For de minste bruker vi «Bukkene bruse» og for de største er 
det «Gullhår og de tre bjørnene». Her blir vi kjent med flere 
begreper, blant annet liten, mellom og stor. (plassering, 
størrelse og antall). Vi vil ta eventyret med inn i leken, og 
samtalene med barna. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de 
kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling å oppleve 
motivasjon og mestring ut ifra egne forutsetninger. I eventyret 
om Gullhår og de tre bjørnene, er de tre bjørnene og tallet tre 
gjentatt flere ganger. Derfor skal vi ha fokus på tallene 1,2,3 
denne måneden.  Eventyr er en super inngang til språktrening, 
fantasi, felles opplevelser og kulturformidling. 
 
Vi har alderstilpassede samlinger og de små skal ha fokus på 
sanselek og mye konkreter i samlingene. Det visuelle er viktig 
for dem. 
 
Vi skal lage ting til eventyrene på forming og de skal få leke med 
konkretene som tilhører eventyret når vi har språkgrupper. 
 
Vi har fått tilgang til 1 ekstra rom som vi bruker til 1 lekegruppe 
på 4 stk, og barna synes det er veldig kjekt å bytte rom. Vi bytter 
hver uke på hvem som kan ha rommet. 
 
Rammeplan for barnehage sier at gjennom arbeid med 
Kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at 
barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert 
ordforråd (2017:48) 
 



AUGLEND BARNEHAGENE 

Hovedmål: Inkluderende fellesskap 
 
Sosialt mål: At barna koser seg og trives i sin lekegruppe, 
får tilhørighet til den. 
 
Språk mål: blad, grønn, brun, gul, rød, høst, regn, vind, 
varmt og kaldt.  
 
Lærings mål: bli kjent med de ulike nasjonalitetene som er                                    
representert på vår avdeling og årstiden høst. 
 

Månedens 
sang/regle/bok/eventyr: 

 

-Vrimleboken høst 
-Gullhår og de tre små bjørnene  
-Bukkene Bruse 
-Vennebøker 
 
Sanger: høsten kommer adjø da sommer, alle blader de vokser 
på trærne, regn regn, bjørnen sover, «stopp, ikke mobb», 

Praktiske opplysninger: 
 

• Frist til å levere julelappen er 1. november 

• Planleggingsdag 18.november. Barnehagen er stengt. 

• Nå som høst er her er det viktig at barna har klær til å 
være ute i alt vær. Husk å sjekke at barna har nok bytte 
klær og varme klær. Dere foresatte har ansvar å sjekke 
at barnet ditt har nok bytte klær og ytterklær som passer 
til været. 

• Husk hver fredag skal alt av yttertøy hjem 

• Viktig at dere sender en melding eller ringer avdelingen 
dersom barnet er syk / blir hjemme. Telefon nummeret til 
Pandaene: 468 34 502 

• Aktiviteter starter kl: 09.15 

• Fint om dere merker alt av klær, sko og utstyr 
 

 

Hilsen oss på Pandaene: Beatrice, Nina, Anita og Paula. 

 

 

 


