
Månedsbrev november 2022 

Måneden som gikk: oktober 

Oktober har vært en spennende måned! Kastanjenøtt samlingen til alle har 

vokst helt enormt og barna blir aldri lei av å samle. I oktober har vi funnet 

fram vår kreativitet og begynt med en del forming. Barna har lagt jordklo-

den og noen fantasi planeter. Vi har lagt høstbilder, malt kongler og farge-

lagt en del flagg til FN dagen. Dainiel begynte på avdelingen i begynnelsen 

av oktober og sklei rett inn så det har vært veldig kjekt. Barna har vært vel-

dig gode å ta i mot henne. Dager med regn har gått til laging av kliss klass 

kaker og den evige jakten på mer vann i bøtten. Vi har vært litt underbe-

mannet i oktober men føler det har gått greit for det meste men gleder oss 

til å bli fullbemannet igjen. Takk for at dere kom på FN kafé, det var veldig 

kjekt! I forbindelse med FN har vi lest noen av vennebøkene som fokuserer 

på barnekonvensjonen. Der barna har fått bedre forståelse for at de skal få 

lov å ha privatliv f.eks. på toalett. I tillegg har vi lest «til barnets beste» en 

bok som forklarer at vi voksne vill det beste for barna og hjelper dem å ta 

gode valg.  

Mål og innhold: november 

I november kommer vi fortsette å jobbe med vårt tema vennskap. Det skal 

vi gjøre det gjennom boken «Gleding» av Siri Abrahamsen. Det er en veldig 

fin bok som kort sagt handler om å finne de små tingene i hverdagen som 

kan gjøre oss og andre glade. I tillegg skal vi fordype oss litt i eventyret om 

de tre bukkene bruse. Vi kommer lese forskjellige versjoner av eventyret, 

blant annet der trollet har pensjonert seg, synge sangen og muligens får vi 

barna med å dramatisere eventyret. Der får vi se om barna er giret på det. 

Rammeplan for barnehage sier at  «Alle barn skal få erfare å få innflytelse 

på det som skjer i barnehagen» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 27). 

Gjennom noen samtaler med barna har det kommet fram at de opplever 

ikke at de får bestemme så mye, så det må vi jobbe med. :) I november skal 

vi ha foreldresamtaler og mer informasjon kommer snarest.  

Hilsen, Kaja, Åse Brit, Jim, Janne & Dagny 



Nøkkelord 

Bukke, bro, over, under, liten, mellom, stor, 

sæter, troll, venner, regn, høst,  

Periodens litteratur  

Månedens oppbyggende setning  

Jeg er en god venn 

Informasjon & viktige dato 

• Husk å abonnere på hjemmesiden og sjekke 

informasjonstavlen i gangen. 

• Det er viktig å sjekke klær i garderoben og 

passe på at alle har varme og gode klær nå 

når høsten er her. 

• All yttertøy skal hjem til vask hver fredag 

• Planleggingsdag 17 & 18 november—

barnehagen er stengt.  

• Ingen lekedag i november pga. planleggings-

dager. 

Sanger, rim & regler 

Bukkene Bruse  

Oh a le le 

Høstsang 

Tusen plommer 

Det er godt å ha någen 

… kanskje noen julesanger begynner å 

lure seg inn og ;)  

 

Sosiale ferdigheter 

BURSDAGER 

Bastian 3 år - 7 november 

Elena Sofie 5 år - 25 november 

MENY 

4. nov - varmmat utgår 

11. nov - stekt ris med egg og 

grønnsaker. 

18. nov—planleggingsdag 

25. nov — pizza 


