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Tiden flyr og det er november allerede. Vi går en kald 
tid i møte og det er viktig å kle seg godt. Pass også på 

at det er ekstratøy (varme klær) i kurven. Ta med 

hansker (regnvotter) og skriv navn i dem.  
 

I november måned vil vi jobbe med temaet trafikk. Vi 

vil bruke dukken Tarkus, Naffen og Arne når vi jobber 
med trafikken. Dukken skal følge oss gjennom de 

ulike temaene. Vennskap og lek jobber vi kontinuerlig 

med. 

 
 
 Viktige datoer:  

Planleggingsdagene 17-18 november. 
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MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: 

 

GRUPPE GRØNN  
 
Gruppe Rød har hatt jobbet med temaene 

som handler om huset deres og om FN. De 

har lest det syriske eventyret om 
sitronfrukten. 

 
 

 

   GRUPPE BLÅ 
Gruppe Blå har jobbet med temaene høst, 
vennskap og FN. De har også hatt en del 

finmotoriske aktiviteter. Ellers så har vi hatt 

mye fokus på de ulike landene som noen av 
barna har tilknytning til.  

  

SPRÅKPROSJEKT 

 

FN  

Ellers så hadde vi en veldig vellykket 

skummelfest på fredag, der vi pyntet et 

skummelt festbord, barna fikk ansiktsmale seg 
og kle seg ut! Det ble servert skummel mat og 

vi så filmen «Vennebyen feirer Halloween» 

 
 

FØRSKOLEGRUPPEN 

Førskolegruppen har begynt 
vanntilvenningen/svømmingen og det er 

høydepunktet på uka. Vi prøver også å komme 

oss på tur etter svømmingen.  
Ellers så følger vi skoleplanen og barna har blitt 

veldig trygge på skolen.  

Denne måneden vil vi ha nye 
nøkkelord. Disse er følgende: venner, 

refleks, Tarkus, trafikk, skilt, retninger, 

høst, Naffen og Arne. Vi skal bruke 
historier, rim og regler, eventyr, 

sanger, rekvisitter osv. for å fremme 

det vi skal formidle.  

Vi har jobbet godt med temaet FN denne 

måneden. Vi har lært litt om alle de 
landene barna har tilknytning til. Vi har 

danset etter de ulike musikktypene som 

landene er kjent for.  
 

Ellers så vil jeg takke alle som kom på FN 

kafeen. Vi fikk inn 8300 kr som skal gå til 
fadderbarnet og til organisasjonen «Gi en 

Jul». Gi en jul er et frivillig prosjekt i 
samarbeid med blant andre barnevernet og 
NAV. 
Som giver gir du julemiddag og julegaver til 
en familie som virkelig trenger det 
..det.Tusen takk for bidraget.  



 

 

 

 

 

 

 

 

HØST 

Melodi: Fader Jakob 

Høsten kommer, adjø da sommer, takk 

for lys, takk for sol, 

Hør nå tuter vinden, 

stryker deg om kinnet 

 

 

• FORELDRESAMTALER 

 Vi har hengt opp en liste på tider for foreldresamtaler på døra. Vi er to 

pedagoger på avdelingen og derfor deler vi barnegruppen i to slik at vi får 

like mange hver. Her er det også muligheter å ta samtalen på teams. 

• PERSONALSITUASJONEN 

Merete er tilbake 60 % på avdelingen i november. Vi har inne ulike vikarer 

de resterende 40%.  

• KIRKEVANDRING 

Mandag 28. november drar vi i kirken på kirkevandring. De som ikke 

ønsker å delta gir beskjed på avdelingen.  

 

 

 


