
Månedsbrev november 
 

 

Da entrer vi november og legger bak oss en fin måned på avdelingen. Oktober har vært en 

travel måned med to runder med studenter, høstferie, FN Kafe, oppstartsamtaler og ny 

ansatt på avdelingen. De aller fleste av dere skal allerede ha fått beskjed, men det blir altså 

Jannicke som har vært hos oss i to uker nå - som blir fast assistent hos oss frem til jul. Hun 

passer veldig godt inn i gruppa, og de små ser ut til å være veldig trygge på hun allerede.  

Vi vil takke for flott oppmøte på FN Kaféen. Det er alltid veldig kjekt når så mange møter opp 

og det så ut til at alle koste seg. Vi samlet inn over 7000 takket være dere       

Oppstartsamtalene var endelig i gang, og vi mangler bare et par til før vi er ferdige. Til dere 

som enda ikke har hatt, så vil det henges opp en ny liste på tavla hvor dere kan skrive dere 

opp. Gi beskjed om ingen av tidene passer, så kan vi finne en time sammen. 

Ellers i oktober har vi vært mye ute å lekt med vann. Og de aller fleste storkoser seg i 

sølepyttene de finner her ute. Vi har begynt med samlinger før lunsj, hvor vi synger, leser og 

danser sammen. På tavla i garderoben henger det en liste over noen av de sangene vi synger 

mest i barnehagen. Vi har smått begynt med høytlesning av bøker som handler om ulike 

følelser, vennskap, deling osv. Det er ikke alltid like lett å komme seg helt igjennom en bok, 

men det kommer etter hvert       

 

Tema: 

Vi fortsetter temaet «Du og meg og alle sammen», og fokus på vennskap og ulike følelser gjennom 

hverdagen vår. Vi har begynt å lese litt i bokserien «En vennebok for de minste», som tar opp 10 

ulike temaer som er aktuelle i barnehagen. November er siste måned for dette tema. 

 



Annet: 

• Studentene våre Elise og Juni har avsluttet sin observasjonspraksis for i år, men 

returnerer i uke to. Da skal de være her i 5 uker. Men Blå avdeling tar imot to 2.trinns 

studenter i uke 45. 

• Vi har fått inn ekstra ressurser hos oss, og det vil si at hver dag har vi en ekstra 

voksen som går to timer på toppen av grunnbemanningen vår. Hun heter Aga og 

begynner nå den første uken i november. Hun er her hovedsakelig i kjernetiden, så 

det er ikke sikkert at dere foreldre møter hun med det første. Hun vil -og har allerede 

og fungert som vikar på huset. Så hun kommer til å være her en god del mer enn 

disse to timene og på alle avdelingene. Noen av dere har sikkert møtt hun allerede på 

stor avdeling. 

• Elias begynner i barnehagen med oss, og endelig blir gruppen komplett. Vi gleder oss 

masse til å bli kjent med han (dette skrev vi også i forrige månedsbrev, men denne 

ganger stemmer det!      ). 

• Juleferielapper. Blir delt ut i hyllene til barnet. Husk å levere innen fristen. 

• Omvendt julekalender: Barnehagen har de siste årene hatt en «omvendt 

julekalender». Vi ønsker å fortsette denne tradisjonen hvor hvert barn tar med seg en 

pakke hjemmefra. Pakkene åpner vi i barnehagen og gir innholdet til barn i 

Estland/Latvia som mangler det meste. Det kommer et eget skriv om dette. 

• Tips: Strikket ullvotter er ofte det beste for små barn. Ull holder på varmen og 

hindrer ikke bevegeligheten. Tykke votter gjør det vanskelig å gripe og ungene tar de 

fort av seg. 

 

Viktige datoer: 

• 02.11.22     Elias begynner i barnehagen 

• 03.11.22     Jannicke 19 år  HURRA! 

• 17 – 18.11.22    Planleggingsdager, barnehagen stengt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen Rød avdeling v/Charlotte 


