
 

Tema: Klar, ferdig… BYGG!!!! NOVEMBER 2014 

Mål: Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger. 

 

 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 

Uke nr 45 

 
Ordensbarn: 

Pål og  

Signhild 

 

              3.  

Temadag: 

Sanser   

                4. 

     

       TEATER 

           TUR 

             5.  

 

Språkgrupper  

                 6. 

  

             TUR 

                   7.  

PLANLEGGINGS

DAG 

BARNEHAGE 

STENGT 

Uke nr 46 

 
Ordensbarn: 

Kiara og 

Oliver  

              10. 

Juleverksteder  

Vi baker 

pepperkaker  

               11. 

 

           TUR  

              12. 

 

Språkgrupper 

                13. 

 

             TUR  

               14. 

Førskolegrupper  

Uke nr 47 

 
Ordensbarn: 

Phillip og 

Oda 

              17. 

 

Juleverksteder 
 

               18. 

     

       TEATER 

         TUR  

               19.  

Lene Marie 5 år  

Språkgrupper  

                20. 

BESTEFORELDRE

DAG 

Skogen Barnehage  

8 år HIPP HURRA 

                 21. 

Mia 5 år (22.11) 

Førskolegrupper  

Uke nr 48 

 
Ordensbarn: 

Erle Oline 

og Judith 

              24. 

 

Juleverksteder 
  

              25. 

        

         TUR 

                26. 

 Judith 5 år  

Språkgrupper  

               27. 

 

             TUR 

                 28.  

Førskolegrupper  

LEKEDAG  



 

                                            MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva har vi jobbet med denne måneden? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

  Nå er oktober over og mørket har lagt seg. Det blir fort 

mørkt noen ganger på ettermiddagen men vi er ute på 

lekeplassen eller i nærmiljøet vårt hver dag!  Vi har hatt 

mange dager med sol og mange veldig våte dager …Vi bryr 

oss ikke om været, det er gøy å leke i vann og sand, og ser 

at det er nesten ingen blader igjen på trærne, at bakken er 

full av blader og kliss og klæsj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mye som skjer i november! Barna skal lage pepperkakeby 

som vi skal levere til pepperkakeøyen på Kleppestø. Fra midten av 

november begynner vi å lage julegaver. Noen synes kanskje det er 

litt tidlig. Men vi har valgt å begynne da, slik at det ikke blir 

”stress” å få gavene ferdig. Tiden går fort, og i desember vil vi 

at barna skal oppleve en tid med kos, gode lukter, fin julemusikk 

og julelys. Vi skal også bake pepperkaker og pynte grillhytten og 

fellesrommet. 

 

Vi skal ha fokus på felleskapet og                                     

«hvem er jeg»  i samlinger og                                  

samtaler fremover. Det er fordi                                      

vi vil skape et godt, trygt og                               

stimulerende miljø som gir barna                                   

”gode vinger til å fly ut i verden med”.                              

Vi ønsker at barna skal være stolte og                            

sikre på seg selv.  

 

 



 

 

Vi holder på med en del formingsaktiviteter både ute og 

inne, som tegning, pærling, klipping, liming, osv. Vi har laget 

fuglekasser som vi kommer til å henge rundt omkring i 

skogen, vi har også laget ulike ting til høstfesten.  

 

 

 

 

 

 

Vi vil takke for en kjempe fin                             

høstfest sammen med dere!!!                                  

Det har vært stas for alle stolte                        

haukene å stå foran og synge og ikke minst vise frem 

kunsten de har laget. Vi har samlet inn 4500,- (bare 

Haukene) til tv aksjon «Vann forandrer alt». Dette er 

fantasisk !!!! 

 

Tirsdag 4 november skal Jonas, Victoria, Lucas, Fillip, Lena Marie 

og Oda på teater på DNS. Vi har en ledig billett så vi lurer på om 

en av dere foreldre har lyst å være med???  

Tirsdag 18.november skal Phillip, Judith, David, Oliver, Trym, 

Signhild og Kiara og møte Oktavia for alle siste gang. Barna som 

er med må være i barnehagen senest kl 7:50 disse dagene.  

Hvert år før jul pleier vi i Skogen Barnehage arrangere 

Besteforeldredag i Barnehagen. Da er alle besteforeldre,- eller 

noen andre «viktige voksne for Barnet»- invitert til å tilbringe 

formiddagen i barnehagen sammen med barna, bake pepperkaker 

og kose oss med julemusikk. I år blir denne dagen 20 november ! 

  

20 november feirer Skogen barnehage 8 år  

HIPP HIPP HURRA 

  

 

 

 

 

 



 

 

Vi har vært på gjensyn med Oktavia spøkelset på DNS. 

Dette var veldig spennende  

I førskolegrupper jobbet vi med matematiske 

sammenligninger og begreper: stor- liten, minst-størst, 

mindre-større. Vi har snakket om store og små ting og hva 

betyr å være stor… en katt er stor sammenlignet med en 

maur men den er liten (mindre) sammenlignet med et træ… 

men hva som er størst i hele verden??? «KONGEN» sa 

Sofie, mens Theo mente det måtte være universet !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIG VIKTIG  

Byttetøy er kjempe viktig!!! Er det våte klær å ta med hjem, husk 

å fyll på i kurven når dere kommer tilbake.  

Klær MÅ merkes, vi har ingen mulighet til å huske hvem som er 

hvem sitt. Det skjer også at feile klær blir med barn hjem og da 

er det bra om de er merket.  

Hjelp oss å holde orden i garderoben, klarer alle å holde orden på 

sin plass er mye gjort. Husk ryggsekk og vannflaske (disse kan 

være i barnehagen) !!!!!!!!!!!!! 

HUSK PLANLEGGINGSDAG  

07.11 – BARNEHAGE STENGT 

 

 

 

 

 

 


