
 

 

 

November 2019 
 
 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
45 4.  5-årsgruppe 

 
 

 

5. Bakedag 
 
Frilek inne og ute 

6. Gym. Stor og Liten 
avdeling sammen. 
 
 

7. Utedag 
 

8. Planleggingsdag. 
Barnehagen stengt. 

46 11. 5-årsgruppe 
 

12. 4-årsgruppe 
 
Tur i stallen 
 
Frilek inne og ute 

13. Kristen 
samlingsstund sammen 
med  Liten avd. 
 

14. Utedag. 
 
Theodor Elias 
sin bursdag  
 

15. Musikk til språk 
Pepperkakebaking 

 

47 18. 5-årsgruppe 
 
 

 

19. 4-årsgruppe 
 
Tur i stallen 
 
Frilek inne og ute 

20. Gym. Stor og Liten 
avdeling sammen. 
 
 

21. Utedag 
 
 
 

22. Musikk til språk 
 

48 25. 5-årsgruppe 
 
 
 
 
 

26. 4-årsgruppe 
 
Tur i stallen 
 
Frilek inne og ute 

27. Kristen 
samlingsstund sammen 
med  Liten avd. 
 
 

28. Utedag 
 
 
 

29. Musikk til språk 

 

 



 

 

 

NOVEMBER  2019 

Vi har lagt bak oss kunstprosjektet og høstfesten, og ser fremover til en november full av gøye aktiviteter. I november fortsetter vi å ha fokus                         

på temaet “vennskap og tilgivelse.” 

Det nærmer seg desember og jul så vi begynner med å lage julegaver📦 . 2. søndag i advent (8. desember) er det adventskaffe ☕, og vi                          

begynner å øve på sanger og innslag. Mats-Andre, Mada og Gro fortsetter og avslutter foreldresamtaler i løpet av november. Tirsdag 5.                     

november har vi bakedag, da baker 5-årsgruppe pepperkakehus. Når det kommer til montering og kjøring av husene til Blomsterdalen kommer                    

vi til å trenge litt foreldrehjelp. Innleveringsfristen er torsdag 21. november. 

Vi har én bursdag i november, Theodor Elias, og vi ser frem til å feire hans 4 årsdag. Gratulerer så mye med dagen 😀🎈🎉 

I november får vi også en Barnehagelærerstudent fra NLA på besøk som skal ha praksis i uke 45-49. Det er fagområdet “Språk, tekst og                        

kommunikasjon” som studenten har praksis i, og hun kommer til å ha praksisoppgaver innenfor dette kunnskapsområdet. Studenten har                  

praksis på “Stor avdeling”. 

 

Månedens sang: Det er gøy, gøy, gøy (Soul Children)   

Månedens bibelfortelling: Den bortkomne sønn 

Månedens regle: Når du baker søte kaker og Regn ( 1 er 1 og 2 er 2) 

Hilsen Mada, Mariann, Emanuel, Hanne, Mats-André og Gro 


