
Måneden november avsluttes med 

overgangen fra november til desembers 

mangfold av tradisjoner, forventninger og 

aktiviteter. 

 

NOVEMBER plan for REVEHIET 2021.    

Tema: Vennskap og godhet for hverandre. Fokus: eventyret om «Geitekillingen som kunne telle til ti». 

Ukens hjelpere: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
44. 

 
Alex 

Mate 
Oline 

1. 
4 og 5 åringene ut 
på tur. Husk tøy 
etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene 
lekegruppe i 
barnehagen. 

2. Lek og 
fellessamling. 
Samling med fokus 
på 
sosialkompetanse 
og sang. To grupper. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

3. 
3 og 4 åringene 
Kreative og 
skapende barn i 
barnehagen. 
 
5 åringene ut på 
tur. 

4. Lek og 
gruppesamlinger. 
 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter som de 
rullerer på. 

5.3 åringene ut på tur 
 
4 åringen: 
lekegruppe. 
 
5 åringene: Gul 
gruppe i bhg.en. 

45. 
 

Kaja 
Alma 
Karen 

8 
4 og 5 åringene ut 
på tur. Husk tøy 
etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
3 åringene 
lekegruppe i 
barnehagen 

9 

HIPP, Hurra 
LUDVIG 4 år. 
 

10 
3 og 4 åringene 
Kreative og 
skapende barn i 
barnehagen. 
 
5 åringene ut på 
tur. 

11 
 
Planleggingsdag og 
barnehagen er 
stengt. 

12. 
 
Planleggingsdag og 
barnehagen er 
stengt. 

46. 
 

Emily 
Emma 
Kevin 

15 
4 og 5 åringene ut 
på tur. Husk tøy 
etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene 
lekegruppe i 
barnehagen 

16 
Lek og 
fellessamling. 
Samling med fokus 
på sang, bevegelse 
og 
rytmeinstrumenter. 
To grupper. 
 
Møtedag for Rev  & 
Bjørn. 

17 
3 og 4 åringene 
Kreative og 
skapende barn i 
barnehagen. 
 
5 åringene ut på 
tur. 

18 
Lek og 
gruppesamlinger. 
 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter.  

19 
3 åringene ut på tur. 
 
4 åringen: 
lekegruppe. 
 
5 åringene: Gul 
gruppe i bhg.en. 

47. 
 

Astrid 
Ludvig 
Celine 

22 
4 og 5 åringene ut 
på tur. Husk tøy 
etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene 
lekegruppe i 
barnehagen 

23 
Lek og 
fellessamling. 
Samling med fokus 
på sang, bevegelse 
og 
rytmeinstrumenter. 
To grupper. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn. 

24 
3 og 4 åringene 
Kreative og 
skapende barn i 
barnehagen. Pynter 
julehjerte. 
 
5 åringene ut på 
tur.  
Pynte sitt julehjerte 
etter tur. 

25 
Lek og 
gruppesamlinger. 
 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter.  

26 
3 åringene: ut på tur. 
 
4 åringen: 
lekegruppe. 
 
5 åringene er med på 
å skrive teksten bak 
på julehjertene til 
årets 
adventskalender. 

48. 
 

Normann 
Ela 

Oline 

29 
4 og 5 åringene ut 
på tur. Husk tøy 
etter vær og vind. Vi 
går kl.09.30. 
 
3 åringene 
lekegruppe i 
barnehagen 
 

30 Lek og 
fellessamling. 
Samling med fokus 
på sang, bevegelse 
og 
rytmeinstrumenter. 
To grupper. 
 
Møtedag for Rev & 
Bjørn.  

1. desember. 
3 og 4 åringene 
Kreative og 
skapende barn i 
barnehagen. 
5 åringene ut på 
tur.   
           
Adventsamling 

kl.09.00.  

2. desember. 
Lek og 
gruppesamlinger. 
Barna deles inn i 
grupper etter alder 
og deltar på 3 ulike 
aktiviteter. 
 
Adventsamling 
kl.09.00. 

3. desember. 
3 åringene ut på tur. 
 
4 åringen: 
lekegruppe. 
5 åringene: Gul 
gruppe i bhg.en. 
 
Adventsamling 
kl.09.00. 

 



Hei og velkommen november. 

Vi er nå så heldige at vi har kommet over i en ny fin årstid, og med sine flotte farger og naturopplevelser er 

overgangen til vinteren en fin og spennende periode for lek og aktiviteter ute og inne. Trærne har fått fine farger og 

blåses både hit og dit i vinden, fuglene samles i store flokker, vi får alle kjenne på at temperaturene forandrer seg og 

at det blir kaldere. Vi vil undre oss over hva årstiden vinter gjør med oss og naturen rundt oss. Hva skjer med 

bladene, fuglene, krypdyrene, været m.m. Når vi kan si at høsten er blitt vinter – det er ikke lett å vite her på 

Vestlandet, men vi skal erfare og oppleve vår vinter etter hvert som dens mangfold åpner seg opp for oss -vi gleder 

oss. 

Geitekillingen som kunne telle til ti er eventyret vi vil fordype oss i måneden som kommer. 

Geitekillingen har egenskapen å kunne telle, noe som skaper både redsel og utfordringer for dyra 

i fortellingen. I forbindelse med eventyret skal barna få varierte opplevelser og erfaringer med 

tall og telling. Ulike temaer er å finne i fortellingen og vi vil trekke dem inn i våre ukentlige 

grupper og aktiviteter -både inne og ute. 

FN dagen ble i år feiret fredag 22.oktober i barnehagen. 

Vi fulgte FORUT Barneaksjon sin barneaksjon og Historien om Indrani. Her har vi lært mye om 

andre kulturer ved å se filmer, hørt på gode historier, fortellinger og sunget ulike sanger. På 

selve FN feiringen dro vi på meise med fly til India. Tepperommet ble omgjort til India hvor 

barna selv fikk oppleve dans, sang, strøm stans og å spise mat med hendene sittende på gulvet -

det var en fest, en opplevelse og minner for livet. Barnehagen samlet inn 4330 kr      takk for 

bidragene.  

Takk for oppmøte og gode samtaler og tilbakemeldinger på foreldremøte for grønn & blå gruppe. 

Litt praktisk som vi tar en gang til: 

Dere kan nå komme inn i garderobene og på avdelingen. På etter middagene er det fint at dere kommer inn og 

henter barna på avdelingen om vi er inne. Husk at det er foresatte som holder orden på egne barns plasser i den ytre 

garderoben og inne i fingarderoben. I fin garderoben ber vi dere om å ta på blått trekk utenpå skoene. 

Syke barn skal holdes hjemme og de ansatte skal ikke settes i situasjoner hvor de skal avgjøre om deres barn er sykt. 

Er barna i ulage, allmenntilstanden dårlig og de hoster med rennende grønn snue -ja, da trenger barn å være hjemme. 

Vi voksne er veldig utsatt og blir vi syke og det er i dag ikke lett å få vikarer. Vi strekker oss langt for å holde oss 

friske og på jobb. De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt: 

1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket 

er at syke personer holder seg hjemme. 

2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å 

hindre kontaktsmitte. 

3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte 

Barnehagen stenger kl.16.30 og da skal ansatte gå hjem til sitt private liv. Vi ber dere om 

å respektere tiden og ikke komme så sent at ansatte må gå overtid.  

Med vennlig hilsen Line, Ellen, Shanze, Michi, Kim og Brit. 

 

MAT i barnehagen. 

1.November starter vi 

opp med at 

barnehagen serverer 

mat til alle måltidene i 

– frokost, lunsj og 

frukt. 



                              

          

                                                          

                                    

                                                   

                                                     

                                                                

                                             

                                                                                  

                                                                         

                                                                              
                                                

               
                            
                       
                          

 

 

 

 

 

 

                                          
              

                                           

                                          

                                       

                                                              

                                                                        

                                                                  

                                   


