
November for Maur 

Tema : Meg selv på naturlekeplassen 
Uke Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

45 
Linda avsp fredag  
Daniel 1 år   
 

2. 
Aktiviteter/sykling på 
banen 
 

 

3. 

Språkgrupper  

Daniel 1 år  

 

4. 
Grupper på tvers  
De yngste 
dramatiserer Bukkene 
Bruse  

5. 
Grupper på tvers  

6. 
Musikksamling  
Tur til skogen i 
barnehagen  

46 
Linda avsp mandag 
Trollefest torsdag  
Husk planleggingsdag på 
fredag ! 

9. 
Språkgrupper  
 
Aktiviteter på banen 
 

10. 
Noen barn med og 
lager varm lunsj 
Vi forbereder oss til 
trollefest  
 

11. 
Grupper på tvers – vi 
forbereder oss til 
trollefesten   
 
 

12.   
TROLLEFEST   

13. 
PLANLEGGINGSDAG – 
BARNEHAGEN STENGT  

47 
Vi beg så smått å lage 
«hemmeligheter» til Jul  
Besteforeldredag på onsdag  
 

16. 
Aktiviteter/sykling på 
banen 
 

17. 
Språkgrupper  
Litt «juleforberedelser» 
 

18. 
BESTEFORELDREDAG 
10 – 11.30  
 

19. 
Vi pynter 
pepperkakehjerter 
til 
adventskalenderen 

20. 
Musikksamling  
Tur til fortellerstubben  

48  
 
Sigurd 1 år   

 

23. 
 
Språkgrupper  
Sigurd 2 år  

24. 
 
Noen barn med og 
lager varm lunsj 

25. 
 
Grupper på tvers  
 

26. 
 
Språkgrupper  
Grupper på tvers  

27. 
 
Musikksamling  
Tur til fortellerstubben  
 

49 
 
 

30. 
Juleforberedelser  
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Hva vi har gjort i mnd. som er gått?  

I oktober har vi fortsatt å jobbe med Bukkene Bruse  de blir ikke lei eventyret og vi har brukt det i både 
planlagte og spontane aktiviteter. Av og til forteller vi, mens andre ganger synger vi eventyret.  

Vi har samling sammen med Truls hver dag etter frokost. Barna er veldig engasjerte og ivrige etter å fortelle 
hvilke klær vi og Truls trenger å ha på oss, etter å ha sett ute hvilket vær det er. Ukedagene prøver vi også å 
lære oss, ofte er det torsdag  Fargene er også med i samlingen, hver ukedag har hver sin farge og barna 
er blitt flinke på disse også  Dagtavlen vår skaper forutsigbarhet for barna og de er blitt fortrolige med 
symbolene vi bruker. Hver dag velger også barna sanger som vi synger sammen, og noen barn har 
favorittsanger   

Vi har vært en del på banen og drevet forskjellige aktiviteter med matter, hinderløype, krype tunell, baller 
og sykling.  

Flotte turer har vi også hatt, ikke minst til det øverste området av barnehagen, massevis av utfordringer å 
komme seg opp der for mange, og kjekt å leke i skogen der oppe med ulendt terreng, stor seilebane, 
rededisse og klatremuligheter. Vi ser også at de som har eldre søsken ofte søker mot disse i utetiden, og 
motsatt – kjekt å se   

Vi har hatt en del forberedelser til Høstfesten, og tusen takk til fantastisk flott oppmøte av dere foreldre, 
kjekt å treffes sammen av og til  Til sammen i barnehagen fikk vi inn 13 500 kr som gikk til Røde Kors 
lokalt  Kjempeflott. Vi har også fått tilbakemeldinger om deilig plommesyltetøy – kjekt å få det også.  

  



Hva skal vi gjøre i mnd. som kommer?  

I mnd. som kommer skal vi avslutte temaet vårt med meg selv på naturlekeplassen, og i dette legger vi at 
barna blir trygge i gruppen, får gode naturopplevelser og erfaringer med å ferdes ute og samle 
naturmaterialer. Vi har sett på naturens forandringer og vi har lest eventyr og da med fokus på Bukkene 
Bruse. Vi kommer selvsagt til å videreføre dette  noe vi jobber med hele året    

Vi skal ha besteforeldredag, da inviterer vi besteforeldre til å komme i barnehagen fra kl. 10 -11.30. Hvis 
det ikke passer for besteforeldre å komme, kan gjerne en tante/onkel el noen andre komme i stedet. Hvis 
det ikke passer for noen skal vi nok ta oss godt av barna  og vi kan «dele» på de som kommer   

Juleforberedelsene starter også snart… plutselig er Julen her   

 

 

 

 

Praktiske opplysninger  

Foreldresamtaleskjema kommer opp i gangen senest uke 47, skriv dere på   
 



Skal barnet ditt ha fri i Julen, gi oss beskjed, det kommer lapp i gangen, veldig fint å få vite dette så tidlig så 
mulig, så vi kan planlegge avspasering og ferie for personale.  
 
Torill er 50 % sykemeldt, venter på kneoperasjon. 
  
Facebookgruppen for Maurtuen 2015/2016 er oppe og «går» håper dere synes det er kjekt !  
 
Husk å sjekke barnas hyller for klær og ta med hjem yttertøy hver fredag sånn at vaskepersonalet får vasket 
garderobene ordentlig   
 
Hver fredag frem til Jul er Sofie hos oss, hun går på barne og ungdomsarbeiderlinjen og har praksis her hos 
oss   
 
Vi har hatt en del omgangssyke i barnehagen i det siste ( ikke hos oss heldigvis) men vi minner om at barna 
må holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/diare for å stoppe smitten. Dette gjelder for oss ansatte 
også… 
 
Tusen takk for at vi har verdens herligste barn på avdelingen  hilsen Marianne, Linda og Torill   
 
 
 


