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« En trygg start » 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk på 

oktober 

 

 

 

 

 

Tusen takk for godt oppmøte på FN-kafeen! Det ble en koselig 

dag for store og små. I forbindelse med FN-kafeen har barna fått 

lage kunst. Vi har utforska teknikk der vi har tegnet med tusj førs 

og malt senere. Bildene barna laget av seg selv og familien sin 

ble veldig kule.  

 

I oktober har temaet vært høst og vi har fortalt fortellingen om 

spøkelsefamilien og sangen om spøkelsesfamilien. Vi har fått 

merke på kroppen at det er høst og at været endrer seg fort. Noen 

dager har vært ganske varme mens andre dager har det vært 

skikkelig surt, vått og kaldt. Barna har fått erfare at vi må 

tilpasse bekledning ut ifra været. Ute har vi sett på bladene som 

faller fra trærne. Disse bladene har blitt tatt med i lek både som 

pannekaker og pølsebrød rundt pinne-pølser.  

 

Leken er en stor del av barnas hverdag i barnehagen. I leken får 

barna utfolde og utfordre seg selv. Vi har jobbet med å 

tilrettelegge for gode lekegrupper der barna kan få utforske 

leken. I leken får barna brukt språket aktivt. Vi voksne er med 

som støttespillere i leken, vi setter ord på det som skjer, hjelper 

barna med å forstå hverandre, hjelper dem å vente på tur og bytte 

på leker.  

 

 



 

 

Fokusområde og 

innhold for 

november 

 

 

Månedens tema: Gruffalo 

 

Månedens bok/fortelling/eventyr: Gruffalo 

 

Månedens nøkkelord:  

Substantiv: skog, dyr, mus, rev, slange, ugle, Gruffalo, tann, 

klør, øye,  

Verb: smake, gå, le,  

Adjektiv: liten, stor, grønn, brun, lilla, fæl,  

Preposisjoner: bak, foran,  

Pronomen:  

Spørreord: hva, hvor 

 

Månedens sanger: Det var reven, og rotta og grisen, Mikkel 

rev,  

 

Månedens rim: Gå i skogen  

Bursdager 

merkedager 

 

 

 27.11 Richard 3 år!  

Annen 

informasjon 

 

- PLANLEGGINGSDAGER 11. og 12. november! 

- Husk varme klær og skiftetøy!!  

Hilsen: 

 

Anne Buhl Larsson   

 

 

Anne.buhl.larsson@stavanger.kommune.no 
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