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MÅNEDSBREV 

Glimt i fra oktober og framtidsplaner for november 
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man. tir. ons. tor. fre. 

1 

Samarbeid med Ber-

geland vgs 

2 

Guy Fawkes 

tur 

3 

Ida & Sverre 

5år! 

4 

Vettetur,  

bål på tur 

5 

Avslutning—

Guy Fawkes 

8 

Samarbeid med Ber-

geland vgs 

9 

Tur 

10 

Møtedag—lek  

inne og ute 

11 Planleg-

gingsdag—

barnehage 

stengt 

12 Planleg-

gingsdag—

barnehage 

stengt 

15 

Samarbeid med Ber-

geland vgs 

16 

Tur 

17 

Møtedag—lek  

inne og ute 

18 

Vetter 

Smågrupper 

19 

Liv 3år! 

Smågrupper 

22 

Samarbeid med Ber-

geland vgs 

23 

Tur 

24Møtedag—lek  

inne og ute 
25 

Vetter 

Smågrupper 

Hurkus 5år! 

26 

Smågrupper 

29 

Samarbeid med Ber-

geland vgs 

30 

Tur 
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November 
 

Vi har fått litt endringer i barnegruppen; Naif har sluttet og Ayaan (lillebror til Ahil) 

har flyttet opp til Regnbuen fra Svalene. Lykke til videre, Naif, og velkommen til 

Ayaan! 1. november er også siste dagen for Julie, Sosayt, Emilie, Oliver og 

Raghad fra Bergeland vgs.  Fra 8. november kommer Ida, Gabrielle, Tore, Huda 

og Julie til oss. Velkommen og vi håper at de er like kjekke som de forrige eleve-

ne! 

 

Vi skal begynne november med en uke om «Guy Fawkes». Det er en stor feiring i 

England på 5. november for å feire at Guy Fawkes ikke klarte å drepe Kong Ja-

mes i 1605. I England feirer de med bål og fyrverkeri. På Regnbuen skal vi feire 

med bål og pinnebrød!  

 

Uke 45 er en kort uke pga 2 planleggingsdager på torsdag 11. og fredag 12. no-

vember. Vi begynner med et prosjekt om «bygninger». Vi skal inspirere ungene til 

å bygge med lego, klosser, sand, pinner, kitt og mye annet.  

Barn som bygger bruker kreativitet, de må planlegge, de må samarbeide og de 

må prøve og feile. Byggematerialer er et eksempel på udefinerte lekeobjekter. En 

klosse kan være alt et barn kan tenke seg, mens et definert objekt (som en dokke 

eller en dinosaur) kan sjelden brukes som noe annet enn det det er. Udefinerte 

objekter fører til mer fantasi i leken og gjør at det er lettere for barn med lite språk 

å delta. Siden en klosse er ganske lik alle andre håper vi å unngå konflikter med å 

krangle over hvem som få den «beste» leken.  

Barna får inspirasjon fra virkeligheten og fra eksempler av skulpturer som andre 

har laget. Vi er spent på resultatene! 

 

Siste uken i november må vi se fram til desember og jul. Som vanlig på Regn-

buen, skal vi lage en pepperkakekalender, og den må være klar til 1. desember! 

Vi håper også å lage et pepperkakehus (eller borg, eller slott) til Aftenbladets pep-

perkakeby, av erfaring er det litt vanskeligere enn vi tror, men vi skal gjøre så godt 

vi kan! 

  

* Husk å levere julelapp (når den kommer) og planleggingsdager  

11. og 12. november* 

 

 

 



4 

Tilbakeblikk på oktober 

 

Tusen takk til alle som kom og bidro til FN-dagen. Det var veldig kjekt å se dere 

foreldre i barnehagen igjen etter nesten 2 år med Korona. Barnehagen klarte å 
samle inn nesten 9000kr for å hjelpe barn i India. Tusen takk 

Halloween har blitt større og større i Norge, og vi ser at barna spør etter hal-
loween ganske tidlig i september. Feiringen har vært preget av mye lek og glede; 
og ikke på det som noen syns ikke er så kjekt med halloween!  

Vi har hatt brannvernsuke hvor barna har lært å ringe 110, krype under røyken og 
hatt brannøvelse! Vi har også feiret høsten med drager fra Vietnam og fortalt 
mange nye eventyr, inspirert av ungene!  

Samarbeidet med Bergeland går veldig bra, og vi ser at barna elsker å ha ung-

dommene i barnehagen. I november kommer den andre halvdelen av klassen til 
oss i 5 uker. Bilder av de nye elevene henger på avdelingen, sammen med 
«fadder» barna fra barnehagen, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med elevene. 

 

Dette har vi lært i forhold til rammeplanen: 

 

Nærmiljø og samfunn: Vi har samarbeid med Bergeland vgs og deltatt i rydde-

aksjon på Storhaug. 

Etikk, religion og filosofi: Vi har hatt fokus på vennskap og hvorfor vi skal være 

snille med hverandre og at vi skal bestemme over egen kropp. 

Kunst, kultur og kreativitet: Vi har laget kunst basert på eventyr som vi har hørt. 

Vi har lært nye eventyr fra India og laget en halloween film. 

Natur, miljø og teknologi: Vi har snakket om naturvern. Vi har vært på gårdsbe-

søk og brukt lyd til å lage en spennende halloween.  

Kommunikasjon, språk og tekst: Vi har lært nye sanger og eventyr. Vi har kon-

sentrert oss om å ha et hyggelig måltid som fører til gode samtaler.  

Kropp, bevegelse, mat og helse: Vi har vært mye ute i terrenget. Vi har spilt fot-

ball og regellek ute. Vi har hatt fokus på håndhygiene.  

Antall, rom og form:  Vi har telt lego, biler, og dyr. Vi har sortert ting etter farger, 

størrelse og andre egenskaper. 


