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NAUSTET 2022 

 

TILBAKEBLIKK PÅ OKTOBER:  

Nå går vi inn i en ny måned og høsten er i gang for fult. Oktober har bydd på mye artig og 

spennende.  Vi har i løpet av måneden hatt fokus på FORUT, hvor vi har blitt kjent med 

Biswas, familien hans og vennen Nischal. I forbindelse med dette prosjektet har vi lært oss 

nye sanger og danser. Vi har også hatt formingsaktiviteter hvor vi har laget kuer av 

håndavtrykk, flaggbrev og yeti av fotavtrykk.  

«Barna skal møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og 

deltar i kunst-og-kulturopplevelser sammen med andre»  

(Rammeplanen, 2017). 

Som avslutning har vi reist til Nepal med fly. Der hadde vi en felles samling med hele 

barnehagen, hvor det blant annet dukket opp elefanter som sprutet vann, apekatter som 

kastet rundt på bananskall og en koselig ku. Til lunsj fikk barna linsegryte, dette falt i smak.  

Takk til alle foreldre for hjelp og støtte knyttet til forut kaféen 😊.  

 

 

 

 

Vi har også tilbrakt store deler av dagene ute, både krabbene og fiskene har vært på turer i 

nærområdet. 

 

 

 

 

 



PLAN FOR NOVEMBER:  

Tema for november er Lille Gruffalo. Da jobber vi videre på interessen barna hadde for 

Gruffalo i september. Gjennom måneden vil vi gi opplevelser, spenning og fantasi knyttet til 

temaet. Vi vil også fortsette med å dele inn i krabbene og fiskene hvor vi skal ha ulike 

formingsaktiviteter og gå på tur i nærmiljøet. Formingsaktivitetene vi skal ha denne 

måneden vil være basert på lille gruffalo, vi begynner også å jobbe med hemmelige julegaver 

denne måneden. 

Sanger:  
- Det snør det snør 
- Se nå snør det 
- Gruffalo 

 

Rim og regler: 
- Snøkrystaller   
- Regn, regn, regn, regn 

Eventyr/Bøker:  
- Lille gruffalo  
- Gruffalo 

 

Fokusord: 
- Snø, vind, spor 

Farge:  
- Lilla  

Motorisk aktivitet:  
- Mor får jeg lov  

 
Klær:  

 
Nå begynner vinteren å komme sakte, men sikkert. Da er det viktig med gode og varme klær 
i barnehagen.  Vinter i Stavanger byr på regn, vind, sol og forhåpentligvis litt snø. Derfor er 

det viktig at alle barn har minst et komplett klesskift i fingarderoben. De skal også 
ha regntøy, støvler og utedress i barnehagen. Det er veldig trangt i garderoben så dere 
foreldre må være med å holde orden. Det er ikke plass til flere sett med regntøy, sko og 

støvler osv. Husk navn!! 
  
 

Viktig:  
 
09.11- fotografen kommer kl 09.00. 
 
17.11 og 18.11- planleggingsdager - barnehagen er stengt. 
 
Det henger nå liste i garderoben for høstens samtaler, skriv dere opp der det passer, eller ta 
kontakt med Lise eller Carina dersom det ikke passer. 
 

Hilsen Lise, Kasia, Carina og Gundys 


