
 

Månedsplan for Mosvannet, november 2019 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

45  

 
  
 

 

 

 

 

1. 

Varmmat: fisk 

i form (torsk) 

 
46 

Foreldre

samtaler 

4. Små 

grupper 

 

 

5.Estetiske 

opplevelser-

kroppen min og 

sansesamling 

6. Møtedag 

Avdelingsmøt

er: 9.30 - 

11.00 

Frilek inne og 

ute. 

 

 

7.Turdag 

Samling: 

Bukkene Bruse 

 

8. 

Varmmat: 

Tomatsuppe 

 

47 

Foreldre

samtaler 

11. Små 

grupper 

 

 

12.Estetiske 

opplevelser-

kroppen min og 

sansesamling 

 

 

13. Samling: 

Bukkene 

Bruse 

  
Avdelingsmøter 

utgår pga 

planleggingsdager 

14. 

Planleggings-

dag. 

Barnehagen er 

stengt. 

15. 

Planleggingsda

g. 

Barnehagen er 

stengt. 

48 

 

18. Små 

grupper 

 

19.Estetiske 

opplevelser- 

Kroppen min og 

sansesamling 

20.Møtedag. 

Avdelingsmøt

er: 9.30 - 

11.00 

Frilek inne og 

ute 

21.Turdag 

Samling: 

Bukkene Bruse 

 

22. 

Varmmat: 

Laksetaco 

 

49  

 

 

25. Små 

grupper 

 

26.Estetiske 

opplevelser- 

kroppen min og 

sansesamling 

27. Møtedag 

Avdelingsmøt

er: 9.30 - 

11.00 

Frilek inne og 

ute 

28.Superklubb 

for 2 og 3-

åringer  

 

 

 
Aktiviteter med 
jevnaldrende barna fra 
Ullandhaug og 
Jernaldergården 

29. 

Varmmat: 

Lapskaus 

 

Med forbehold om endringer 



 

Månedsbrev for Mosvannet, november 2019 

 

November er sa trist og grå, men nyttig likevel. For 

nå må barna tenke på å lage moro selv.                                 

Slik lyder et av Alf Prøysens månedsvers. Men her 

på mosvannet oppleves ingen dager grå.  

Tvert imot fylles de av aktive barn som er positive 

både til voksenstyrte aktiviteter, og til barnas frilek. 

 

Evaluering av oktober. 

Takk for oppmøte på FN-dagen, kjekt å se dere på slike arrangement. Håper dere liker 

maleriet dere har fått med hjem😊 

I måneden som gikk var temaet "høsten". På tur har vi sett på høsttegn, plukket med 

oss fargerikeblader, kastenjenøtter og rognebær, vi har også konsertert oss på forming. 

Målet med å male i barnehagen er ikke å lage fine malerier som barna skal ta med 

hjem. Det er prosessen som er viktig, ikke nødvendigvis hvor fint resultatet blir. 

Poenget er at barna skal oppleve noe mens de holder på. I samlinger sang vi sanger om 

høst. Vi opplever samlingsstund som meget fengende for alle barna. Dette er en stor 

suksess! Vi ser at sangene vi velger fenger oppmerksomhet og skaper glede. Her 

kommer det en liten forklaring på hvordan ukedagene ser ut. I oktober begynte vi også 

med smågrupper. Mandager begynner vi med å dele oss i tre grupper, gruppene er 

fastsatt. En gruppe går til turnhallen eller har fysisk aktivitet på puterommet (av ulike 

årsaker har vi enda ikke fått tatt turen til turnhallen). Den andre gruppen har 

bordaktivitet (f. eks. puslespill eller tegning) og den tredje har språk som fokus, her 

begynner vi med begrepstrening hvor ungene lærer grunnleggende begreper (f.eks. 

navn på dyrene, mat, kroppsdeler), leser bøker med korte setninger, snakker om bilder 

og hendelser i bøker. 

Tirsdagsformiddager har vi estetiske opplevelser (Forming, musikk og drama). 

«Estetikk» betyr det samme som «sansekunnskap». Estetisk sans betyr da evnen til å 

bruke sine sanser – syn, lukt, smak, hørsel og følesansen. 

 

 



 

Mål og innhold for november. 

Vi vil introdusere eventyret Bukkene Bruse for ungene. Av erfaring vet vi at barna 

liker dette eventyret. Samtidig er det mye som kan læres her, viktige begreper som: 

minst, mellomst, størst, over og under, osv. Språket øves opp ved å høre og bruke det 

mye. Eventyret fortelles ved hjelp av konkreter for å visualisere og styrke språket. 

Denne måneden vil vi konsentrere oss om temeane kroppen min og følelser. Vi vil øve 

på å sette navn på ulike kropsdeler. For å skape ro og fellesfokus før lunsjmåltidet har 

vi begynt med leken Kongen befaler: En voksen er konge. Han kan da bestemme ulike 

bevegelser de andre barna skal gjøre med armer og fingre. F.eks. å legge hendene på 

hodet, å ta fingeren på nesen. Dette kommer vi til å fortsette fremover😊 

Når vi skal ha om følelser vil vi ha fokus på sinne, glede, redsel, og tristhet. Dette er 

følelser barna vil komme til å kjenne igjen. Vi kommer til å bruke bilder som 

representerer de ulike følelsene. Vi vil også prøver hjelpe barna å forstå sine egne å 

andre sine følelser. Dette er grunnleggende ferdigheter som er nødvendige i utvikling 

av sosial kompetanse. 

Månedens sang:  

«Bukkene Bruse sang», «Hodet, skuldre, kne og tå», «Du har to øyne», Er du veldig 

glad og vet det?  

Merkedager: 

      • 14.11 og 15.11 er det planleggingsdager. Barnehagen er stengt disse dagene.   

Annet: 

• I uke 46 og 47 blir det foreldresamtaler. Liste med aktuelle tider henger på 

oppslagstavle. 

• June er sykemeldt er inntil videre. Hristina vil være vikar for henne.  

Hilsen Ellen, Emilia, Hristina, Ragnhild og Rannveig 

 

  

     

 

 

 


