
 

Tilbakeblikk 
 

Nå er oktober over, og vi kan oppsummere kort med at det har 
vært en innholdsrik, lærerik og spennende måned. 

Gjennom oktober har vi hatt fokus på vårt tema Meg selv- 
kroppen min- vennskap. Barna har blitt kjent med eventyret om 

Gutten som hadde vondt. I språksamlinger hadde vi mye om 
kroppen og hvordan vi ser ut. Vi har også beveget oss VELDIG MYE. 
Barna er veldig glad i dans og musikk. Hinderløype har også blitt en 

populær aktivitet. 
Vi har også hatt flotte turdager med mye fokus på høstspor og 

høstens farger. Skogen bak barnehagen gir oss utrolig mye 
muligheter til både god trening og læring. 

 
Nå gjennom hele oktober har vi hver uke hatt to dager med 

havregrøt til frokost, en dag med tomatsuppe og en dag med 
varmmat av forskjellige slag til lunsj,  vi kan med trygghet si at det 

har vært suksess. De fleste smaker på maten og noen ganger spiser 
de flere porsjoner. Samt at vi har brødskiver i bakhånd om noe av 

maten ikke skulle falle i smak hos barna.       

 
Nytt tema Nå som det også nærmer seg jul, skal vi begynne på litt 

juleaktiviteter. Vi legger opp til en så rolig desember måned i år 
også, så da må vi begynne tidlig. 
Vårt nye tema blir: Vinter og Jul. 

Alle barn er godt kjent med eventyret om Bukkende Bruse og nå 
blir bukkene om til nisser. De skal til Nisseland å feire Jul.  På veien 
var det ei bro over en foss som de skulle over, og under den broa 

bodde et stort troll. Men heldigvis fikk alle tre nissene gå over broa 

siden den største hadde en julegave til trollet       
Barna skal også bli bedre kjent med vinteren og tegn som er 

typiske for den årstiden. Vi skal jobbe med en bok om Tramp og 
Line `Det snør`.  

`Hysj` er en morsom bok om julenissen som barna liker godt. Så vi 
skal ha litt mer fokus på den i desember. 

I slutten av november skal vi bake pepperkaker og kakemenn. Vi 

skal også pynte masse til jul.  

Vi gleder oss til den magiske tida! 

 

 
Diverse informasjon - Husk planleggingsdagen 18.11.22- da er barnehagen 

stengt! 

- Den 8.11 kommer fotograf og skal ta bilder av barna. 


