
Månedsbrev for november  

med tilbakeblikk på oktober 

Hei alle sammen! Nå går vi inn i ny måned og ny årstid.  

Månedstema: Hovedtemaet for november: Høst, eksperiment, natur, vind, vær og vann.  

Mål: Bidra til at barna videreutvikler med undring, opplevelser og erfaring. Gi barna tilgang til 
varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig ute og inne, i og uten 
barnehageområdet.  

Lesekorken: begynner fra 1.nov og delt i fire kohorter. 

 
MIA 

 
Marlon, Frikk og Emilie 

 
NINA/ZANA 

 
Vilde, Rikke og Lwam 

 
RENATO 

 
Lennart, Thea og Tiril 

 
SUNG 

 
Jens, Isak og Abir 

Månedsinfo: Utviklingssamtale: Det vil satt opp utviklingssamtale i løpet av november. Mer info 

kommer etter hvert!       

Vi fortsette med å ha varmmat en gang i uken       

HUSK - Viktig datoer: 

Vi minner om den - 17 og 18 november: planleggingsdag – Barnehagen er da stengt.  

Praktisk info/ evt info: 

o Husk klær og utstyr etter vær! Sjekk kurven – skuffene/ hyllene for byttetøy.  

o Innesko – vi ønsker at alle barna bruker innesko/tøfler inne. Dette er pga sikkerhet. 

o Nå som det blir skiftende og kaldere i været kan det også være lurt å ta med 

regnvotter.  

o Husk å merketøy med navn        

Husk å ta med tøy hjem i helgene og gå igjennom hva dere har her        

Tilbakeblikk på Oktober  

En flott måned er over og vi har hatt fokus, og jobbet med «meg selv og kroppen min» i de siste to 
måneder. Det har vært en meget fin og artig måned med nytt barn og ny personalet i avdelingen, god 
lek og positiv utvikling. Vi kan oppsummere kort med at det har vært en innholdsrik, lærerik og 
spennende måned. Vi danner stadig nye erfaringer, nye relasjoner og hverdagsøyeblikk som bringer 
med glede og læring. Vi har også hatt artige samlinger og bord-aktiviteter!  

 Barna begynner nå å bli trygge og vi ser at de stadig utforsker omgivelsene, både inne og ute.  

Vi har feiret 2 bursdag, Renato og Abir. Hurra til dem!   

Tusen takk til alle som bidrog til FN innsamlingen.  

Vi ønsker alle dere en riktig fin november        


