
Månedsplan for Haukene – November 2016 

Tema: Klar, ferdig… BYGG!!!!  
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MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva har vi jobbet med denne måneden? Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? 

Vi ser tilbake på en flott oktober måned på Haukene.  Det har vært en 

innholdsrik måned med mye lek, gruppeaktiviteter og turer og nydelig 

vær. Vi har vært mye ute og har tatt mange aktiviteter med oss ut i 

naturen. Vi har malt ute, perlet, tegnet, klippet og limt, vi har vært på 

lange hauke turer, klatret i trærne og håpet over bekkene – fin og 

grovmotorikk på sitt beste. 

 

 

 

 

 

Spikkesertifikat! Barna har øvd seg på å spike og ikke minste lært seg 

reglene før de fikk haukekniv i bruk. Nå er vi nesten i mål og snart får 

alle hauker hvert sitt spikkesertifikat. 

 

 

 

 

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.  

 



 I førskolegrupper jobbet vi med tall, størrelser og mengde. Vi har hatt 

språkgrupper og munnmotoriske øvelser, høytlesning, kor, og teater 

opplevelse.  

24.oktober hadde vi høstfest!!!! For noen                                       

fantastiske barn! Så stort engasjement og glede!!!                                      

Og så kjekt at så mange av dere kunne være med                                        

og dele de med oss.  

 

 

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 18 

november ! 

 

 

 

  

 

 

 

22 november feirer Skogen barnehage 10 år HIPP 

HIPP HURRA   

 VIKTIG VIKTIG  
 

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

på i kurven når dere kommer tilbake.   
November måned kan være vindfull og kald, har barna gode klær som holder 

de varme vil de også like å være ute, uansett vær ☺ 
Klær MÅ merkes, vi har ingen mulighet til å huske hvem som er hvem sitt. Det 
skjer også at feile klær blir med barn. 
 

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) 
 



 


