
MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER – 

JENSAHAGEN 

  

Hei alle sammen! 

 

Vi vil takke for oppmøtet på foreldrekafeen. Så hyggelig at så mange av dere hadde mulighet 

til å komme. Det er hyggelig for oss å kunne være en arena for at dere som foreldre kan bli 

bedre kjent med hverandre, men også med personalet på Jensahagen. Det var stas for barna 

å få besøk av dere i barnehagen.  

-------------------------------------------------------------------------- 

EVALUERING OG TILBAKEBLIKK: 

I oktober måned har vi på Jensahagen snakket mye om høsten og hva som kjennetegner 

denne årstiden. Vi har snakket om bladene som faller ned fra trærne, at det nå er blitt 

kaldere og mørkere ute. Vi har laget høstbilder, hvor barna har malt høstens farger med Q-

tips på trær. Vi har også laget ulike figurer med kastanjenøtter, fyrstikker og perler. Barna 

trives godt med formingsaktiviteter som vi gjør og synes det både er kjekt og spennende å 

være kreative og lage ting.  

 

Noen av barnas store favoritt har vært samling. Barna gleder seg til samling, og sier i fra 

dersom vi skulle ha glemt samling en dag - for det må vi huske! I samling synger vi sanger, vi 

forteller eventyr og leser bøker. Vi starter alltid samlingen med «god morgen alle sammen». 

Barna har lært seg bevegelsene til sangen veldig godt. Vi har i det siste brukt en kiste som vi 

har forskjellige konkreter oppi under samling. Barna synes alltid det er spennende å se hva 

som befinner seg i kisten fra dag til dag.  

 

Vi har snakket om hekser, spøkelser og gresskar i forbindelse med Halloween. Barna har vist 

interesser for dette og synes dette med Halloween er veldig spennende, samtidig litt 

skummelt. Vi har sunget sanger om spøkelsene og gresskarene på loftet. Fredag 28. oktober 

hadde vi en liten Halloween-feiring i barnehagen, hvor de barna som ønsker kunne kle seg 

ut. Dette synes det var veldig gøy. Vi pyntet avdelingen med spindelvev og edderkopper, 

hadde disko og barna fikk ansiktsmaling. Til fruktmåltidet lagde vi «spindelvev-pannekaker» 

og hadde «monsterfukt».  

-------------------------------------------------------------------------- 

 



MÅNEDEN SOM KOMMER: 

 

I november ønsker vi å gjøre litt forandringer. Vi opplever at vi får gjort mye kjekt og får 

gjennomført mye av planene våre på Jensahagen, samtidig ønsker vi å gjøre noen endringer 

for å kunne møte de ulike barna der de er i forhold til utvikling. Vi ønsker mer aktiviteter i 

mindre grupper. Målet er å dele barna inn i 2 og 3 grupper, alt etter hvor mange voksne som 

er på avdelingen. Vi vil ha ulike formingsaktiviteter, gå turer, ha språkgrupper, spille spill, 

samlinger, lese bøker o.l. i de ulike gruppene. Målet er at vi i større grad skal kunne møte 

hvert enkelt barn etter deres behov og interessert. Vi vil også prøve å samarbeide mer med 

stor avdeling, la de eldstebarna få leke og ha aktiviteter sammen med eldre barn. Dette for å 

skape en fin overgang når de eldste barna skal over på stor avdeling til sommeren, men også 

for at de eldste barna skal få mulighet til å oppleve nye utfordringer og 

mestringsopplevelser.  

 

I samling vil vi i november forteller eventyret om «skinnvotten». Vi leser boken om 

Skinnvotten og forteller eventyret ved hjelp av konkreter. Vi vil synge om de ulike dyrene og 

vil snakke om det å dele, vennskap og fellesskap.  

 

I uke 47 starter vi opp med tema jul. Vi vil synge julesanger, ha juleverksted, lage julepynt og 

julegaver, samt bake pepperkaker. På fredager vil det være fellesadventsamling for 2 

åringene sammen med de yngste barna i barnehagen, og på mandager vil det være 

fellesadventsamling for 3 åringene sammen med de eldste barna i barnehagen.  

 

-------------------------------------------------------------------------- 

VIKTIG INFORMASJON:  

• Foreldresamtaler – Det er satt opp tid til foreldresamtaler i uke 44 og 45. Det henger 

liste i grovgarderoben med tidspunkter for samtaler.  

• Planleggingsdag – Fredag 18. november er det planleggingsdag i barnehagen. 

Barnehagen er stengt denne dagen.  

• Soveposer til barn som sover i vogn – Det er allerede begynt å bli kaldere ute, og 

kaldere vil det nok bli. For de barna som sover i vogn ønsker vi gjerne at dere tar med 

tykkere poser som barna kan sove i.  

• Regntrekk til vogn – Vi setter pris på om dere som har vogner som barna sover i, tar 

med regntrekk til vognene.  

• Ull og fleece – Vi ønsker gjerne at barna har med seg gode klær nå når det er begynt 

å bli kaldere. Ha gjerne med ullgenser og ullbukse eller fleecesett / ullundertøy.  

 

Hilsen oss på Jensahagen 



 

 

 


