
     AVDELING SJØHESTENE 

 MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER 2022 

 
 

1. EVALUERING AV OKTOBER 2022  

Månedens mål: Bli kjent med: INTERNASJONALITET OG FN’s 

BARNEKONVENSJON 

 

 

I oktober har vi snakket om ulike nasjoner, vi har fått opp noen plakater med 

bilder fra dere der hjemme og vi har snakket om at alle barn har rett til å ha et 

navn og et hjem, nok mat, at de har rett til å bli hørt og tatt på alvor. 

 

Vi begynte også å lese eventyret om Askeladden og de gode hjelperne, men dette 

skal vi jobbe videre med, da teksten i boka var litt for gammel til at barna fikk 

med seg hva det handlet om. Eventyret handler om at selv om vi er ulike kan vi 

fungere godt sammen og hjelpe hverandre. 

Den 24. oktober på selveste FN-dagen hadde vi kafé der dere var med å bidra til 

mye spennende og god mat og kjempekoselig atmosfære 😊 

 

I oktober har vi også hatt besøk av flere skoleelever fra Jåttå videregående 

som har noen dagers praksis hos oss – til stor glede for oss på Sjøhestene 😊 

  
 

   

    

        



2. MÅNEDSPLAN FOR NOVEMBER 2022 

 

Månedenes mål: Bli kjent med: INTERNASJONALITET OG FN’s 

BARNEKONVENSJON OG ADVENT 

 

I november vil vi fortsette med internasjonalitet og FN’s Barnekonvensjon til 

ca midten av måneden. På avdelingen vår har vi tilknytning til 17 ulike 

nasjonaliteter og da kan det være greit å se på likheter og ulikheter mellom 

de ulike nasjonalitetene. Vi vil også snakke om FN’s barnekonvensjon og 

hvilke rettigheter barn har rett på. Vi vil særlig ha fokus på barns beste. 

Hva vil det si «det beste for barnet?» Vi kommer til å repetere retten til 

et navn, hjem, nok mat, det å bli hørt etc.  

I siste halvdel av november vil vi ha fokus på Advent og vi nærmer oss 

adventstiden. Hva er advent og hva kan man gjøre da? 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Hilsen  Nayer, Inger Lise, Jane, Bettan, Irene og Elisabeth 

 

 

 

 

 

 



3. ANNEN INFORMASJON:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bursdagsbarn denne måneden: 

Michal – 4 år – 05.11 

Ingeborg – 5 år 06.11 

Nathaniel – 4 år 26.11 

Inger Lise – 29.11 

Hipp, hipp, hurra! 

Viktige datoer i november: 

17.november – planleggingsdag. Barnehagen stengt 

18.november – planleggingsdag. Barnehagen stengt 

24.november – miljødag. Vi koster vekk litt sand 

Uke 47 – Elisabeth ferie 

Uke 48 – Inger Lise ferie 

 

 

 

Huskeliste for turdag gjelder alle 

på avdelingen: 

- Varme klær (mange lag er bedre 

enn ett tjukt ett!) 

- Turbukse og turjakke eller 

utedress 

- (regntøy ved regnvær) 

- Tursko (turstøvler ved regnvær) 

- Ferdigpakket sekk med 

vannflaske 

 

 

 

Foreldresamtaler: 

Pågående 

 

 

Annet: 

Alle klær skal hjem hver fredag! Skitne klær skal vaskes, og rent, tørt tøy 

bringes tilbake til barnehagen på mandager. Sjekk at barnet ditt har nok skift! 

Alle drikkeflasker skal hjem hver dag! 

Sjekk at det er nok varme klær! (Votter, hals, lue, ullstrømper, ulltrøyer, 

ulltights, ullgenser…) 

Merk alle klær med navn! 

Gi beskjed om barnet er sykt eller om det tar fri! 

Ved utdeling av burdagsinvitasjoner, bes dette holdes utenfor barnehagen. 

Hvis det skjer i barnehagen skal alle på samme alderstrinn/ alle av samme 

kjønn/ hele avdelingen inviteres! 

 



4. VEDLEGG/TEMA/SANGER (hvis behov) 

 

Eventyret om Askeladden og de gode hjelperne (Asbjørnsen & Moe) 

 
Høsten kommer: (Melodi: Fader Jakob) 

Høsten kommer, farvel da sommer 

Takk for sol, takk for lys 

Hør nå blåser vinden, blåser deg på kinnet 

Det er høst, det er høst  

Epler og pærer 
EPLER OG PÆRER ,   

DE VOKSER PÅ TRÆRNE 

OG NÅR DE BLIR MODNE, SÅ FALLER DE NED. En.. to .. tre! 

  

POTETER OG GULRØTTER,   

DE VOKSER I JORDEN 

OG NÅR DE BLIR MODNE, SÅ DRAR VI DE OPP. 

EN...TO...TRE !!! 

 

Tenn lys (Eivind Skeie) 

Tenn lys, et lys skal brenne for denne lille jord.  

Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.  

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.  

Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det. 


