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INFORMASJON MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Morgensamling 
kl 9:00 hver 

morgen for 
barna. 

4 
 

5 

Språkgruppe 

6 

Varmmat 
Språkgruppe 

7 

Turdag 
Fokus: Hvilke 

lyder hører vi? 

8 

Varmmat 
Lekedag 

 11 12 

Møtedag 

13 

Varmmat 
Språkgruppe 

Musikksamling 

14 

Turdag 
Fokus: Lange, 

korte, store og 
små ting i 

naturen 

15 

 
Planleggingsdag 

Barnehagen er 
stengt 

 
 

18 

Bading 

Juleverksted 

19 

Språkgruppe 

Musikksamling 

20 

Varmmat 

Juleverksted 

21 

Turdag 

Fokus: Varmt og 

kaldt 

22 

Varmmat 

Lekedag 

 25 

Bading 

Besteforeldredag 
10-11:30 – Vi 

baker 
lussekatter og 

pepperkake-
hjerter 

26 

Møtedag 

27 

Varmmat 

Juleverksted 

28 

Bake 

pepperkakehus! 

29 

Varmmat 

Lekedag 
Avslutning for 

Ingunn. 



                    

Hva har vi jobbet med i måneden som har gått? 

Da var oktober over, og høsten er her for fullt. Vi har vært mye ute i all slags vær og vind. Barna har det gøy med å leke i søledammer, lage sølekaker, disse og seile, 

grave i jord og sand, og undre seg over forandringene som skjer i naturen nå om høsten. 

Noen fine turer har vi også hatt. Vi fikk prøvd oss på pannekakesteiking i skogen, det gikk som en drøm! Bålbrenning ble det også, noe både barn og voksne synes 

var kjempekoselig. Barna koser seg på tur, og de viser stor glede ved å oppleve naturen og det som den har å tilby. Alt kan lekes med, fantasien har ingen grenser. Og 

med litt kakao eller suppe i termosen, så blir turen ekstra trivelig  På turene stopper vi opp og ser oss rundt og undrer oss sammen med barna. Vi har plukket og 

luktet på mose, hvordan lukter egentlig naturen? Vi leter etter blader, kongler, og pinner som vi kan bruke senere som materiale til ulike aktiviteter. 

Høstfesten vi hadde 24.oktober var en utrolig flott opplevelse! Vi fikk inn mye penger til Laos, så tusen takk skal dere ha alle sammen! Spurvebarna gledet seg til å 

vise frem kunstverkene sine, og de hadde all grunn til å være stolte av det de hadde laget spesielt til denne dagen. 

Vi har også fokusert mer på inneaktiviteter som tegning/maling, perling, duplo/lego, lek i bondegården, lesing etc. Dette koser barna seg med, og de liker å leke i 

mindre grupper.  

Vi har fått en elev fra Hop Vgs som skal ha arbeidslivpraksis hos oss hver torsdag frem til jul. Han heter Jøran. 

På grunn av ferie for personalet på avdelingen, skal Kathrine være vikar hos oss de neste tre ukene. 

Vi har også vært så heldig å få Guri hos oss på Spurvene  Hun er pedagogisk leder på avd. ut året. Vi gleder oss  

Hilsen store og små Spurver 

  



Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? 
 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

 
I november skal vi ha spesielt fokus på: 
 
Kunst, kultur og kreativitet; Vi lager Kardemomme by. Dette er 
noe vi vil jobbe med hele barnehageåret. 
Etikk, religion og filosofi; Vi vil ha et spesielt fokus på empati og 
positivt samspill med andre. 
Kropp, bevegelse og helse; Selvstendighet og samarbeid i 
garderoben, samt under måltid. 

 
Vi fortsetter med musikktemaet vårt. Vi skal også jobbe med 
Thorbjørn Egner og begynne med juleforberedelser i slutten av 
måneden. Vi vil også starte opp med språkgrupper. Dette er noe 
alle skal få være med på da alle har nytte av kvalitetstid i mindre 
gruppe. Vi vil blant annet lese bøker og samtale om disse, jobbe 
med spill knyttet til språkpakken og munnmotoriske øvelser.  

Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? Hvordan lar vi barna få være med å bestemme sin hverdag i 
barnehagen? 

 
Dagen i dag; Vi skriver noen ord på tavlen i gangen om hvordan 
dagen har vært. 
Pedagogisk dokumentasjon; Vi vil jobbe med praksisfortellinger 
for å synliggjøre små og store øyeblikk gjennom dagen. Disse vil 
henge på veggen inne på avdelingen, og dere er hjertelig 
velkommen inn for å se og lese. 

 

 
Vi ønsker at barna skal få påvirke sin egen hverdag i barnehagen. 
Vi lytter til deres ønsker og barna får selv velge lek og aktiviteter 
ute og inne. Barns medvirkning handler om at barna skal ha 
mulighet til å påvirke hverdagen sin i barnehagen ut fra alder og 
modenhet, uten at barnet nødvendigvis får bestemme alt selv. 
Voksne skal være lydhøre for barnas ytringer og signaler, både 
verbale og nonverbale. 

 

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktive voksne? Praktiske opplysninger: 



 

 

 

 
Vi er tilstede der barna leker og oppholder seg. 
Vi undrer oss sammen med dem. 
Vi støtter dem og er synlige og engasjerte i deres lek. Her har vi 
voksne gitt oss selv en utfordring, hvor vi skal reflektere over 
egen og andres tilstedeværelse. Er vi så synlige og 
tilstedeværende som vi tror? Kanskje må vi også spørre barna 
om de opplever at vi er tilgjengelige? 

 
Byttetøy er viktig nå som vi har en del våte og kalde dager.  
Vi anbefaler at alle har ull innerst nå som det er vått og kaldt ute, 
det holder på varmen og isolerer godt selv om barna blir våte. Ha 
gjerne to fulle skift fra innerst til ytterst liggende i hylla. Er det 
vått tøy en dag, husk å fylle på neste dag  
Hjelp oss med å holde styr på deres barns klær. Nå som det er 
votter, hansker, luer, halser osv i daglig bruk, så er det viktig at 
dere merker tøyet med navn. 
 
15.nov er det planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 
25.nov har vi besteforeldredag fra kl. 10 – 11:30. Vi planlegger å 
bake denne dagen. Se oppslag i garderoben når det nærmer seg. 

 


