
MÅNEDSPLAN FOR NOVEMBER LILLEBORG 

Ut på reise – skape felles referanser blant barn og voksne i barnehagen 

wUke/dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

44  
 

1. 
Felles turdag med 
småbarnsavdelingene 

2.  
MØTEDAG  
 

3. 
Formingsaktivitet 
 
Foreldremøter 

4. 

Felles aktivitet med 
småbarnsavdelingene 
Lilleborg ansvar 
 
SUPPE 
 

45 7. 
Foreldremøter 
Formingsaktivitet 
 
  

8. 
Felles turdag med 
småbarnsavdelingene 

9. 
MØTEDAG 
Lilleborg avdelingsmøte 09-10 

10. 
Formingsaktivitet 
 
Foreldremøter 
 

11. 

Felles aktivitet med 
småbarnsavdelingene 
Jensehagen ansvar 
 
SUPPE 
  

46 14.  
Formingsaktivitet 

15. 
Felles turdag med 
småbarnsavdelingene 
 

16. 
MØTEDAG 
 

17. 
Formingsaktivitet 

18. 

Felles aktivitet med 
småbarnsavdelingene 
Blidensol ansvar 
 
SUPPE 

47 21.  
Formingsaktivtet 

22. 
Felles turdag med 
småbarnsavdelingene  
 

23. 
MØTEDAG 
Lilleborg avdelingsmøte 09-10 

24. 
Formingsaktivitet 

25. 

Felles aktivitet med 
småbarnsavdelingene 
Straen ansvar 
 
SUPPE 

48 28. 
Formingsaktivitet  

29. 
Felles turdag med 
småbarnsavdelingene 

30.    
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Periodens litteratur  Periodens nøkkelord  Periodens sanger/ regler  

 
Denne boken er 1 av 4 i en bokserie som baserer seg på 
de ulike årstidene. Stedene i de ulike bøkene er like, 
men her kan man følge ulike karakterer på deres reiser. 
Har ikke tekst, men det er mange spennende 
«historier» man kan følge og lage seg. Denne fortsetter 
vi med i november. 

Vi fortsetter med høst. Være gode 
med hverandre, jul, nisser, 
adventssamling og julegaver. 

Se sanghefte dere har fått på 
barnets plass.  
 
Eks. sang 
- På loven sitter nissen 
 
Eks. rim 
Adventsvers, Inger Hagerup 
 
 

Periodens formingsaktivitet  Periodens grovmotoriske lek Periodens naturopplevelser  

Lage julegaver Vi leker ute på ulike underlag. Har 
felles aktivitet i dalen sammen 
med småbarnsavdelingene på 
fredager. Øver på tur.  
Ulike bevegelser til julesanger.  

Vi fortsetter og utforsker 
nærområdet. Øver på å gå tur, 
både sammen med andre 
avdelinger og avdelingsvis. 
Være nede i dalen og bli kjent med 
årstiden vi er inne i 
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OPPSUMMERING AV TIDEN SOM HAR VÆRT.. 

I oktober har vi feiret to bursdager; Lucas 2 år og Sigrid 1 år. Det ble feiring med krone og sang       
 
Vi har også hatt markering av Divali, der barna i forkant fikk lage lyslykter som fikk heng utenfor Lilleborg 
på dagen vi hadde foreldrecafè. Vi vil også takke foreldrene som hadde mulighet til å stille på 
foreldrecafè. Vi håper at suppen falt i smak og at flere får mulighet igjen en annen gang. 
 
Vi har vært på litt turer rundt omkring i nærområdet, blant annet har vi vært i Jyväskylä parken, Bjergsted 
parken og i gamle Stavanger. Her har vi plukket blader, lekt i blader og lekt på lekeplassene. Barna har 
også blitt bedre kjent med de andre barna og voksne på de andre avdelingene, noe som har gjort 
uteleken i barnehagen kjekkere, ettersom de kan leke med på tvers av avdelingene.  
 
Vi har hatt noen gode middager i det siste (til lunsj); Brokkoli & spinatsuppe, fiskekaker og søtpotetsuppe. 
Disse har falt i smak hos mange av barna, og vi gleder oss til å teste ut flere oppskrifter i fremtiden. Vi har 
opplevd at det er noen som ønsker oppskriften på middagene – spesielt suppene, og vi lover at dere vil få 

dem om ikke alt for lenge        
 
Vi har i november en siste tilvenning, og da vil barnegruppen være på plass med 13 barn. I november kan 
dere se at foreldresamtalene er i gang – ser frem til å få se dere alle sammen der! 
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I TIDEN SOM KOMMER.. 

Vi begynner på juleforberedelsene allerede i november. Det er i denne måneden vi har juleverksted, 
baker pepperkaker, lærer julesanger og om markeringen rundt denne høytiden. Fokuset vil hovedsakelig 
være knyttet opp mot at å være god mot hverandre høytiden er viktig, samt nisser og adventstid. Dette er 
i forhold til hva rammeplanen for barnehager sier om markering av høytider, og vi ønsker at alle kan få 
gode og positive opplevelser i førjulstiden.  
 
Det kommer fra 1 desember til å bli sendt ut julelapper som dere fyller ut, ettersom om dere skal være 
noe vekke i desember.  

 


