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Skrekktur 

1 Møtedag—

lek inne og ute  

Studenter fra 

Bergeland vgs 

2 

Storhaug-

hallen 

3 

Grupper 

på tvers 

4 

Halloween 

fest 

7 Vi feirer 

Guy Fawkes 

med tur og 

bål 

8 Møtedag—

lek inne og ute  

Studenter fra 

Bergeland vgs 

9  

Storhaug-

hallen 

10 

Grupper 

på tvers 

11 

Smågrupper 

14 Gule-

mann Tur 

Vi feirer      

Elvira 3år! 

15 Møtedag—

lek inne og ute  

Studenter fra 

Bergeland vgs 

16 «Bjørn» 

teater på 

tauscene  

17 Planleg-

gingsdag– 

Barnehagen 

stengt 

18 Planleg-

gingsdag– 

Barnehagen 

stengt 

21 Tur 

Vi feirer      

Liv 4år! 

22 Møtedag—

lek inne og ute 

Studenter fra 

Bergeland vgs 

23 

Storhaug-

hallen 

24 

Grupper 

på tvers 

25 

Smågrupper 

28 Tur 29 Møtedag—

lek inne og ute  

Studenter fra 

Bergeland vgs 

30 

Storhaug-

hallen 

1 

Grupper 

på tvers 

2 Teater med 

St. Svithun 

ungdomskole 

november 2022 
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November 
 

Vi har hatt en travel start på året, med mye lek og aktivitet. Oppi alt har barna ikke fått 

møtt den gule mannen (som symboliserer høst). Dette skal vi rette opp i november! Bar-

na skal gå på tur med den gule mannen og finne blader for å sammenligne farger og for-

mer. Vi skal snakke om fuglene som har forsvunnet og hvordan vi kan hjelpe de fuglene 

som er igjen.  

Nå er høsten her  

og høsten er en liten gul mann 

 som kommer ut av skogen 

 med kofferten sin og plukker lauvet ned av trærne 

 og tar med seg blomsterstilkene og mange av fuglene, 

 og så maler han himmelen grå og mørk,  

og lager triste søledammer i veiene.  

Fra «Årets tider» av Arild Nykvist 

 

Vi skal ha frivillige foreldresamtaler i november, tidspunkter kommer snart.  

Vi begynner november med å feire Halloween. Halloween blir viktigere og viktigere for 

barna, og mange på avdelingen har gledet seg. Vi pynter med gresskar, og prøver å lage 

noe godt å spise med dem også! På fredag 4. november skal vi ha Halloween fest, vi invi-

terer alle som vil til å kle seg ut—det trenger ikke å være noe skummelt, prinsesser er like 

velkommen! Vi ønsker ikke veldig skumle masker som dekker hele ansiktet—festen skal 

være kjekk for alle. Det har også blitt en tradisjon å feire «Guy Fawkes dag» på Regnbuen. 

Det er en tradisjon fra England, vi tenner bål og feirer at Guy Fawkes ikke klarte å drepe 

kongen i England i 1605.  

Vi skal også se på teater—16. november skal vi på Tau scene for å se «Bjørnen - en barne-

hageforestilling» og 2. desember skal vi få besøk fra St. Svithun ungdomsskole som skal 

ha drama for oss på avdelingen. Vi gleder oss!  

På slutten av november begynner barna (og noen voksne) å tenke på jul. Vi begynner å 

lage pepperkakekalender allerede i november. Det er rart å tenke på at det blir 

(forhåpentligvis) første jul uten koronarestriksjoner for noen av barna, og vi gleder oss til 

en mer «vanlig» feiring. 


