
 

 

Plan for November 
I oktober har vi jobbet med Forut barneaksjon. Vi 

har blitt kjent med Bisvas fra Nepal, og fått høre 

om hvordan hverdagen er der og hva han er 

opptatt av. Vi har også hørt på musikken som er 

laget til. Høydepunktet var festen der vi så en av 

filmene som er laget om Bisvas, spiste nepalsk 

linsesuppe til lunsj og drakk banan lassi til 

frukten. Musikken fra prosjektet kan en finne på 

spotify, søk på forut nepal 2022. «Yetis 

skjulested» er spesielt populær på Bjørnehiet. 

 

I november skal bjørnehiet bli bedre kjent med 

det ukrainske folkeeventyret om skinnvotten. 

Inkludering og vennskap er sentrale begreper og 

eventyret handler om å gi plass til hverandre. Vi 

vil bruke eventyret i lek og ulike tilrettelagte 

aktiviteter. Vi håper at temaarbeidet skal være 

med på å skape samhold og gi inspirasjon til 

felles lek. 

 

21. november skal hele bjørnehiet gå til Tou 

scene for å se Bjørnen – en 

barnehageforestilling. Vi må gå fra barnehagen 

senest 09.00.  

 

 

I november starter vi med juleforberedelsene, barna skal lage pepperkake-kalender 

og så blir det nok noen julehemmeligheter også. 

 

Gul gruppe har hatt mange gode samlinger i kjellerrommet, framover skal vi forsette 

å være sammen med Revehiet i kjelleren på fredager og på tur på onsdager.  

 

Onsdag og fredag vil vi dele blå og grønn i to blanda grupper.  

 

Gruppe 1: 

Eivynd, Lars, Helle, Walter, Filip og Selma 

 

Gruppe 2: 

Sven, Torvald, Eliana, Asma og Audre.  

Periodeplan 
Avdeling Bjørnehiet  

Praktisk info: 
 

Frokost er 8.15-8.45 
 

Tur-dager: Grønn på mandager, 
Gul på onsdager og Blå på 

torsdager. 
 
Husk planleggingsdager 17. og 

18. november. 
 

Sjekk regntøyet på våte dager, 
og ta det med hjem om det må 

tørkes.  
 

Det begynner å bli kaldere, se til 
at barnet ditt har tykk genser, 

lue og votter på plassen. 
 

Meld dere på nyhetsbrevet på 
minbarnehage.no 

 



 

 

 

 

Foreldresamtaler 

 

Det tar lengre enn tenkt å få i gang 

foreldresamtalene dessverre, tusen takk 

for tålmodigheten. Kristina kaller dere inn 

etter hvert.  

 
Foreldremøte 
 

Takk for godt oppmøte og alle innspill. Et referat fra møtet heng på 

garderobeplassen. 

 

Bursdager 

 

31. oktober feira vi Torvald med dramatisering av de tre små griser i samlingen og 

pølser i brød til lunsj. Hipp hurra for vår nyeste 3-åring. 

 

Vi feirer Herman 22.11 i barnehagen, en dag på etterskudd då vi skal til Tou scene 

på sjølve dagen.  

 

 
 

Ukerytme på Bjørnehiet 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Turdag for 

grønn gruppe 

 

Matlaging for 

blå gruppe 

Møtedag 

 

Lekegrupper 

Turdag for gul 

gruppe 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

Turdag for blå  

gruppe 

Gul gruppe i 

kjeller 

 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

 

Onsdag og fredag vil vi ha fokus på tema-arbeid og lekegrupper for blå og grønn 

gruppe. Målet er at barna skal få språkstimulering og gode samlingsstunder disse 

dagene.  

 
 
Hilsen Stine Oline, Denisa, Kristina og Marianne. 

Merking av klær er dere sikkert 
lei av å høre om. Husk at 

umerkede klær og utstyr veldig 
raskt forsvinner i virvelvinden av 

en barnehagehverdag.  
 


