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Endringer i planen kan fore-

komme ! 

November 2022 

Troll 



Våre refleksjoner  

I oktober fikk barna bli mer kjent med Hakkebakkeskogen. Vi har 

hilst litt på Mikkel Rev. Temaet har vært grønnsaker. Barna har fått 

spist Hakkebakkeskogens gryte. Fått sett, luktet, holdt og smakt på 

ulike grønnsaker. Vi har og hatt Eventyret om grønnsakene som gikk 

over skjærefjøla. De får ofte lytte til fortellingen og sanger fra Hak-

kebakkeskogen. 

Samling er helt topp. Ungene klapper og av og til danser, og ber om 

ulike sanger og fortellinger med tegn og ord. De begynner også å få 

til turtakingsdelen, sende rundt instrumenter og ball. Nå setter de seg 

klar til samling når vi sier ordet samling og i tillegg finner boksen el-

ler kofferten.  

Vi har startet med fredagsdisko på fredager. Her får barna beveget 

kroppen etter musikk. Vi prøver å legge inn litt ulike bevegelser.  

Vi har dessverre ikke fått gjennomført tur hver mandag, men fikk 

gått et par.  

Takk for bra oppmøte på FN-Kafeen. Veldig koselig at så mange 

kom. Barna brukte snurrebrett, maling og kost til lage kunsten. 

Julie og Camilla har vært hos oss i 3 uker. Veldig kjekt å ha de her 

hos oss disse ukene.  

Vi har også feiret Nova og Vilde sine fødselsdager :-) 

November på Troll:  

Denne måneden skal vi bli kjent med musene i Hakkebak-

keskogen. Vi skal tove mus. Da blir vi kjent med materialet 

ull. Se på figurene, hvem er hvem? Hva heter de, hva gjør 

de? Hva er en mus, hva spiser de?  Og mye annet kjekt.  

Lesekorken: Er en konkurranse om hvem som leser flest 

bøker på huset. Når dere da har lest en bok eller flere hjem-

me legger dere en kork oppi boksen for antall bøker. (hver 

morgen legger dere oppi for bøker lest dagen før.) Dette 

gjør vi også på avdelingen. Vi tømmer boksen hver dag og 

teller opp. Skjemaet og korkene vil dere finne i innergarde-

roben slik at dere kan følge med hvor mye vi leser.  

 

Vi vil komme oss ut på tur, bevege oss i ulendt terreng og i 

nærområdet.  

 

Bøker, lesing og språk vil være i fokus.  

 

Månedsplan for November  

Rammeplanen: 

 «Personalet skal bruke varierte formidlings-

former og tilby et mangfold av bøker, sanger, 

bilder og uttrykksformer.» 

 

 



Til info:  

SOVESKURET: Husk det er deres ansvar å sjekke posen og vognen. Ta en runde og sjekk at alt er ok. Noen mangler 

myggnetting, dette bør alle. Ønsker dere å ta posen inn husk å legg den tilbake i vogna med selen festet morgenen 

etter. (husk å merk både pose og myggnetting med navn) 

Håndvask: Husk å vask hendene på barnet hver morgen før dere kommer inn. Bryter på veggen over vasken. 

Sekker: Legg sekken til barnet oppå hylla. Ikke heng den på kroken. Dette pga kvelningsfaren dette utgjør.  

Klær: Det er mange plagg som ligger i garderoben som ikke har navn. Sett navn på alt, og ta en titt om noe er  

deres.  

Sanger: Det har vært ønske om tekst på sanger. Camilla vil legge disse ut på hjemmesiden i løpet av en ukes tid.  

Planleggingsdager 17 og 18 november. Da er barnehagen stengt.  

Det er fremdeles litt sykemeldinger blant personalet. Bjørn Petter er fast vikar ut hele november.  

Det vil komme innkallinger til foreldresamtaler etter hvert. Si ifra om tiden ikke passer da finner vi ny tid. Camilla vil 

gjennomføre samtalene.  

På hjemmesiden vår legges det ut nyttig og viktig informasjon. https://www.minbarnehage.no/tasta 

 

Det er ønskelig at alle abonnerer på denne siden.  Husk å klikke på riktig barnehage og på avdelingen vår.  

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger. Om dere har spørsmål, ønsker, kommentarer ideer, bekymringer eller tanker så ikke vær redd for å ta kontakt.  

Mobilnr til avdelingen er: 99356693 

Dere kan sende melding ved sykdom eller dersom det  

skulle være noe annet. 

Med vennlig hilsen Gjengen på Troll 

https://www.minbarnehage.no/tasta

