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Tilbakeblikk på 

oktober 

I oktober har vi jobbet med FORUTs barneaksjon. Vi fikk vi lov til å bli kjent 

med 5 år gamle Nanah fra Sierra Leone. På nettsiden til FORUT har vi sett noen 

filmer der vi fått være med Nanah på skolen, på stranden, på åpning av den nye 

barnehagen i landsbyen og til sjimpanseskogen.  

 

Vi har sett på likheter og ulikheter mellom Nanah sitt liv og sånn vi lever her i 

Norge. Noen ulikheter vi så var blant annet at Nanah måtte ha på seg 

skoleuniform når hun skulle gå på skolen. Vi fikk også se at de spiste med 

hendene i istedenfor med kniv og gaffel.   

En likhet vi så var at Nanah og venne hennes var like glad i å leke som det vi er, 

men lekene de brukte var litt forskjellig fra våres.  

 

Da det dessverre ikke ble noen FN-kafe i år på grunn av Covid-19, har vi også 

jobbet med andre måter å samle inn penger på. Vi har laget kunst som vi skulle 

selge, og vi på Øst var så heldige å få i oppgave å pynte esken som 

hovedgevinsten til lotteriet skulle være oppi.  

 

I tillegg til å jobbe med FORUT har vi hatt et sosialt mål denne måneden om å 

«være en god venn». Vi har hatt fokus på å hjelpe hverandre og på å samarbeide. 

I tillegg har vi snakket mye om å invitere andre barn med i leken, spesielt hvis vi 

ser noen som er alene. Vi har samarbeidet om å bygge en lang og stor togbane i 

lekegruppene og vi har sett at barna er flinke til å hjelpe hverandre. Vi ser at de 

hjelper hverandre i påkledning, de hjelper hverandre å hente ting og de hjelper 

med å gi beskjed til de voksne dersom noen er lei seg eller om noen er i en 

konflikt. Vi ønsker fortsatt å bli enda bedre på disse tingene og tar det derfor 

med oss visere inn i november.   
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November 
Tema 

«Meg selv og hygiene» 

Mål 

- Få kunnskap om hygiene og hvorfor personlig hygiene er viktig. 

Sosialt mål 

-Å være en god venn 

 

Sang:  
• Vakse hender sangen 
• Vask de henda (lano) 
• Vaske alle fingre 

 

Nøkkelord:   
Hygiene, bakterier, vann, såpe, ren, skitten, venn, hjelpe, 

samarbeide, dele 

Eventyr/historie/bok:   

• Dele 

• Samarbeide 

• Spre glede 
(Bøker fra samlingen «Ti små 
vennebøker» om kanin og pinnsvin) 
  

Farge:  
 
  

 

 

• I november ønsker vi å jobbe med temaet «hygiene». Dette er et svært viktig 

tema, og spesielt nå i disse covid-19 dager.  

 

Det viktigste tiltaket for å hindre spredning av bakterier og sykdom i 

barnehagen er gode håndvaskerutiner.  

Ved å lære om bakterier og virus ønsker vi at barna skal bli mer bevisste på egen 

hygiene.  

 

«Personalet skal: bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og 

kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile» - Rammeplan for barnehagen 

  

 

 

Bursdager i november 

• Anker 4 år 12. november 

 

 



 

 

Annen informasjon  

• Vi starter de fleste dagene med samling 9.15. Dersom barnet ditt 

kommer senere enn dette i barnehagen ønsker vi beskjed.  

• Tirsdag er turdag og vi går fra barnehagen senest 9.30. vi ber om at 

barnet er i barnehagen i god tid før dette. Vi starter påkledning i 

garderoben kl 9.00. Dersom dere skal komme senere kan vi ringes for å 

avtale møtested.  

• Det er viktig at barnet har godt med klær i barnehagen. Husk både dress, 

regntøy, fleece, lue og votter.  

• Husk å sjekke jevnlig at barna har skiftetøy i barnehagen. 

• Ta med regntøy og dresser hjem til tørk dersom dette er vått. Trange 

garderober gjør at klærne ikke tørker fort nok når det henger i 

barnehagen. 

• Det er fint hvis alle kan hjelpe sitt barn med å holde orden i garderoben.  

• I november skal vi ha lesekorken. Informasjon om dette henger på 

avdelingen       

 

 

 

 

 

Håper alle får en flott oktober måned.    

Hilsen fra Katrin, Anette og Kine ☺  

Viktige datoer 

• Fredag 13. november er det planleggingsdag. Barnehagen er stengt 

denne dagen.   


