
	

HULDRENE NOVEMBER 2016 
Tema: ”Meg selv på naturlekeplassen”  

                      Mål: At barna blir trygge og kjente med hverandre 

 
 
 
 

Mandag Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag Fredag  
 

Uke nr 44 
 

31.   
 

Tur i nærmiljøet 

01. 
 

aktiviteter 
 
 

02. 
 

Grupper på tvers av 
avdelingene 

03. 
 

Grupper på tvers av 
avdelingene 

04. 
 

Temadag 

Uke nr 45 
 

               07. 
Turdag i nærmiljøet 

08. 
aktiviteter 

 
 

09. 
Grupper  

10. 
Grupper 

11. 
Planleggingsdag 

Uke nr 46 
 

               14. 
PLANLEGGINGSDAG 

15. 
Aktiviteter 

 

16. 
Grupper  

e 

17. 
Trollfest og avslutning 

av tema. 

18. 
Temadag 

Uke nr 47 
 

               21. 
  

Besteforeldredag 
10.00-11.30 

22. 
Baker pepperkakehjerter 
               
 

23. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 
 

24. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 
 

25. 
Pynting av 

pepperkakehjerter 

Uke nr 48 
 

               28. 
 
Turdag i nærmiljøet 

29. 
               
Forbereder avdelingen 

til jul. 

30. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 

01. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 
 

02. 
Vi lager 

hemmeligheterJ  

	



	

MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE NOVEMBER 2015 

Hva har vi gjort? 
På temadagene nå i oktober har vi fortsatt å jobbe med fargene gul, rød og oransje. Barna har malt med 
fingrene, pensler, oppvaskkost, trykket med epler.  Barna har laget flotte bilder som dere foreldre fikk med 
dere hjem på høstfesten.  Siste temadagen vi hadde nå i oktober fikk barna lage blader på et tre med 
oppvaskkost. Artig maleaktivitet. Bildene henger inne på avdelingen, så bare til gå inn å se. 

Det har også blitt jobbet med meg selv og kroppen min. Barna har malt hendene og trykket på papir. Vi synger 
mye ”hode, skulder kne og tå” og ”tommelfinger, hvor er du?”.  Det har også vært temasamlinger med bruk av  
ipad som hjelpemiddel. Her brukte vi appen ”bukkene bruse” som er veldig fin for barna å se på. Vi så også på 
youtube.no der vi spilte av barnesanger som de kan. Det var her spesielt fokus på sangen ”bukkene bruse”. Vi 
synger også ”epler og pærer” med bilder, slik at det blir mer konkret for barna. 

På tur i nærmiljøet til barnehagen har vi også vært. Masse rart å se og finne. Vi finner blader, pinner, kongler, 
boss, fotballer osv. Det blir sparking, kasting, trilling av ball, balansering på kanter, synging og rare ting og ta 
på. Den taktile sansen (berøringssansen) til barna er kjempe viktig å stimulere, og det får vi gjort på tur. Den 
taktile sansen er en sosial sans, den er viktig for kontakt med omverdenen og er en betydningsfull kilde til 
emosjonell interaksjon med andre mennesker. 

25. okt. var det høstfest med dere foreldre. Tusen takk for alle som kunne komme og dele denne stunden med 
oss. Vi koste oss alle sammen. Vi fikk inn 1500 kr til Røde Kors her på Huldrene. Tusen takk for alle 
donasjonene. 

  



	

Hva vi skal jobbe med i November? 

Nå i November avslutter vi temaet vårt. Vi avslutter med trollfest inspirert av ”bukkene bruse” torsdag 17/11. 

Uken etterpå begynner vi forberedelsene til jul. Bukkene bruse og alt det andre vi har gjort og lært vil nok 
følge med oss videre gjennom barnas innspill i hverdagen. Så helt borte blir det ikke. Det blir baking av 
pepperkakehjerter til julekalenderen, pynting av pepperkakehjertene med seigmenn og nonstop. Vi begynner å 
øve på luciasangen og ”på låven sitter nissen”. Andre julesanger vil også dukke opp. 

Barna lager små hemmeligheter til å legge under juletreetJ  

Vi prater og lærer begreper som har med julen og gjøre. Eksempel: Julenisse, engler, kirke, advent, adventslys, 
presanger, juletre etc. 

En koselig tid fremover på avdelingen. 

Praktisk informasjon: 

Fredag 11/11 – planleggingsdag 

Mandag 14/11 planleggingsdag 

Mandag 21/11 – Besteforeldredag kl. 10.00 – 11.30. Hvis man ikke har besteforeldre som kan komme så ta 
gjerne med en venn, tante, onkel, mamma eller pappa.  

Se gjennom plassen til barna. Har barna votter og varme nok klær? Vinterdress og varme vintersko kan være 
fint å få på plass nå. Varme ullsokker når barna sover er deilig å haJ  



	

 

	

  

 


