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Tilbakeblikk på Oktober 

Denne måneden har vi jobbet med Forut sitt pro-
sjekt fra Nepal. Vi har blitt godt kjente med gut-
tene Biswas og Nischal.  

Gjennom filmene og historiene har vi fått et inn-
blikk i hvordan de lever, hvilke dyr som finnes i 
Nepal og om fjellkjeden Himalaya. Snømonsteret 
Yeti synes barna var spennende, og sangen/dansen 
«venner i Nepal» har vi hørt mye på.  

Vennskap har vært en rødtråd gjennom hele måne-
den. Minki og Monky har vært to maskoter som 
har vært med oss både på tur og i samlinger. 

Vi avsluttet med cafe og «flytur» til Nepal. Begge 
dagene gikk veldig fint. Tusen takk til dere foreld-
re. 

Skolegruppa 

Plan for november 

I språksprell  holder vi på med 
område 2. som er «Rim og reg-
ler». Barna syns det er gøy å 
rime ,og er ivrig med på lekene. 
Vi har to regler vi øver spesielt 
på. «Hvem banker sa Per An-
ker» og «Det var en gang en 
padde» 

Aktivitetene skal bidra til å ut-
vikle barnas evne til å fokusere 
på språklige former og struktu-
rer —ikke bare innholdet i det 
som sies.  

Vi har noen enkle oppgaveark 
som har fokus på rim. 

Det blir og lek, spill og oppga-
ver med mengde, tall og ter-
ning. Både inne og på tur. 

Vi jobber med tema 
«Gruffalo», leser og har for-
mingsaktiviteter. 

Det er 5 barn igjen som skal få 
med seg Brannbamsen Bjørnis 
hjem i en uke. 

Neste museumsbesøk er 10/1. 

Vi hadde en veldig fin tur og 
opplevelse på Iddis museet og 
nede i Geoparken. 

 

Månedens  

Sanger:  Gruffalo & Jeg gikk en tur på 
stien 

Regler: I min mors hus 

Bøker/eventyr: Lille Gruffalo og Gruffalo 

Farger: Lilla 

Motorisk aktivitet: Balansere  

I min mors hus 
Er der så skrekkelig mange mus. 
De løper….og de hopper….og de sier: Pip, pip, pip 
På bord  
Og på benk 
Og i min lille seng, kan du vel tenke! 
På loft……og i kjeller…. 
Men setter du opp feller: 
Så VIPS 



Månedens tema 

Vi forsetter å jobbe med bøkene om 
Gruffalo. Denne måneden konsentrer vi 
oss om boken «Lille Gruffalo».  

Årstiden skifter fra høst til vinter i sko-
gen. Vi følger spor og treffer på forskjel-
lige dyr.  

Vi gir barna opplevelser både gjennom 
dramatisering, fortelling, film m.m. 

Det kan bli litt spennende underveis, og 
sammen kan vi undre oss over eller fanta-
sere rundt det som skjer i boken. Eks: 
Hvor er mammaen til Lille Gruffalo? 

Moral: «Du trenger ikke være stor og 
sterk, så lenge du er klok». 

Vi starter opp med juleforberedelse i 
sluttene av måneden.  

 

Bursdager i oktober 

12/11 Tiril 3 år 

16/11 Anne 

 

Foreldresamtaler 

• Guri og Anne deler på å samta-
lene 

• Listene blir snart hengt opp i 
yttergarderoben 

• Barnets navn står øverst på 
listen 

• Skriv dere på den tiden som 
passer for dere 

• Evt avtalt med Guri/Anne hvis 
ingen av tidene passer 

 

Viktig informsjon 

• Planeleggingsdager 17-18nov. 
Bhg er da stengt. 

• Brukerundersøkelsen kommer ut 
15/11. Frist for å svare er 
20.desember 

• Frist for innlevering av julefe-
rielapp 2/12. (Blir lagt i hyllene/
på nett) 

• Sjekk at barna har det de 
trenger av skift, dress, votter 

Hilsen Guri, Lena, Rikke, Guzal og Anne 

Personal informasjon 

• 7/11 Lena er tilbake fra praksis.  

• Anne har ferie i uke 48. Det blir 
satt inn vikar hele uken. 

• Uke 47 & 48 får vi elever fra 
Randaberg Vgs. 


