
Månedsbrev for november – Skogstroll 

 

 

 

 

 

Oktober måned er forbi, og vi trer inn i en spennende vintermåned i november. Det har vært et værskifte – 

fra mildere dager til kaldere dager. Høstbladene er nå så godt som falt av, og vi har hatt noen dager med 

frost på morgenen. Det kan derfor være lurt å ta med varmere klær i barnehagen som dress, hansker/votter, 

ullklær, sokker m.m. Vi har sammen denne måneden undret oss sammen på Skogstroll over hvilke 

forandringer som skjer i naturen pga. værskiftet. Det har vært undring, refleksjon og deltakelse hos barna. 

Samtidig har det dannet mange gode samtaler omkring dette temaet hele måneden.  

 

I måneden som har gått har vi arbeidet med temaet «FN» - de forente nasjoner. Dette er en organisasjon 

som arbeider for sikkerhet og fred i landet. Det er de som har utarbeidet menneskerettighetene og barns 

rettigheter. Vi anser FN som en viktig organisasjon som også bør/skal fremmes i barnehagevirksomheten 

tilrettelagt barnas nivå. Vi har på skogstroll jobbet med undertemaene: demokrati, nestekjærlighet, kultur, 

land, fattigdom, barnas rettigheter og sist, men ikke minst vennskapsrelasjoner. De aktuelle landene vi har 

arbeidet med har vært land som barn på avdelingen stammer fra. Vi har sammen lagt plakater med bilder 

og tekst, samtidig som vi har hatt ulike land som tema til faste dager. Dette har skapt spenning hos barna, 

hvor mange gode spørsmål har dukket opp underveis. Barna har sett ut til å syntes det har vært svært 

lærerikt. 

 

Vi har i november måned hatt to bursdagsfeiringer, for både Mari og Kristina. Dette ble feiret på 

avdelingen med kunstig kake og utblåsing av lys, sammen med bursdagssang og bursdagskrone. Hipp Hipp 

Hurra!  

 

Vi har i mot slutten av måneden hatt trafikk som tema, hvor barna har fått blitt kjent med beltedyret Tarkus 

og hans venner. Han er en hånd-dukke og gjennom bøker, plakater, sang, spill og oppgaver lærer han barna 

om trafikksikkerhet. Både små og store ser frem til å møte Tarkus og hans venner igjen! Vi skal nemlig 

fortsette med teamet ut igjennom november måned.    

  

Ha en fortreffelig dag! 

 

Med vennlig hilsen, 

Agnethe Christensen (pedagogisk leder), 

Derya Altunsaray (barn- og ungdomsarbeider)  

& Ida (assistent)  

Ida (assistent) 


