
  Månedsplan tiur november  

Uke 44 Mandag 1 Tirsdag 2 Onsdag 3 Torsdag 4 Fredag 5 

Revunger 

ansvar for 

fjøset. 

 

Turdag 

 

Husk egen 

sekk! 

 

 

 

Dinosaurklubb 

Bjørneklubben 

3-års klubb 

 

 

Deler gruppa 

i to: 

 

Gr1: spiller 

spill/leser 

eventyr 

Gr2: Tur i 

skogen. 

Formingsaktivitet 

 

 
Vi bruker november 

på å gjøre klart til 

julegavehemmeligheter  

Barnas valg 

 

 

  

Uke 45 Mandag 8 Tirsdag 9 Onsdag 10 Torsdag 11 Fredag 12 

Tiur 

ansvar for 

fjøset 

 

 

 Turdag    

 
Husk egen 

sekk! 

Dinosaurklubb 

Bjørneklubben 

3-års klubb 

 
 

Vi deler 

gruppa i tre: 

 

Gr1: spiller 

spill 

Gr2: Tur i 

skogen 

Gr3: 

Eksperiment 

 

 

Formingsaktivitet 

 

 
Vi bruker november 

på å lage 

julegavehemmeligheter 

 

Barnas valg 

 

 

Uke 46 Mandag 15 Tirsdag 16 Onsdag 17 Torsdag 18 Fredag 19 

Tiur ansvar 

for fjøset 

 

 

Turdag 
 

Husk egen 

sekk! 

Dinosaurklubb 

Bjørneklubben 

3-års klubb 

 

 

Vi deler 

gruppa i tre: 

Gr1: spiller 

spill 

Gr2: Tur i 

skogen 

Gr3: 

Eksperiment 

 

Formingsaktivitet 

 

 
Vi bruker november 

på å lage 

julegavehemmeligheter 

 

Tur til 

skogmuseet! 

 

 
 

Tøm hyller 

med klær!  
 

Uke 47 Mandag 22 Tirsdag 23 Onsdag 24 Torsdag 25 Fredag 26 

Bjørnunger 

ansvar for 

fjøset 
 

 

Turdag 
 

Husk egen 

sekk! 

Dinosaurklubb 

Bjørneklubben  

3-års klubb 

 

Vi deler 

gruppa i tre: 

Gr1: spiller 

spill 

Gr2: Tur i 

skogen 

Gr3: 

Eksperiment 

 

 

Formingsaktivitet 

 

 
Vi bruker november 

på å lage 

julegavehemmeligheter 
 

Planleggingsdag 

 

Bhg stengt! 

 
 

      



Datoer som er viktig: 

- 10,11 og 17.november har jeg satt opp tider for foreldresamtaler. Vel møtt! 

- 19.november tar tiurene turen til skogmuseet. Senest avreise kl.09.30! så vær på 

plass før det. 

- 26.november holder barnehagen stengt vi har planleggingsdag! 

Da er november i gang, og ny månedsplan ligger ut på hjemmesiden. Dette er et utgangspunkt, 

men forandringer kan skje og vi ønsker å ha rom for å være spontane å gjøre andre ting 

underveis. 

KLÆR! 

Når det gjelder ekstra klær i sekken så ser vi at det blir fullt i sekkene til barna, så dere kan 

droppe dette. Vi vil ha med ekstra klær i voksensekkene om det skal oppstå noen uhell/ 

bløte/kalde barn. Men vi ønsker at dere legger ekstra regnvotter/polvotter i topplokket på 

sekken. Minner på at alle MÅ ha sitteunderlag i sekken sin som er merket! 

Når det gjelder klær i garderoben så vet jeg det er litt vanskelig med hva man skal ha og hvor 

mye (spør om dere er usikre). Men viktig at dere ser over kurvene og oppdater de i jevne 

mellomrom slik at vi har de klærne vi trenger for å skifte. Og husk at vi går inn mot kaldere 

årstid så husk å ha ekstra med tynnull i kurvene. Vi ønsker også at barna IKKE har så mye 

bomullsokker og tynne fingerhansker, blir fort kalde og våte. 

HAKKEBAKKESKOGEN 

Som dere vet så skal «Dyrene i Hakkebakkeskogen» være en rød tråd igjennom hele året. Vi 

skal starte å lese boken om dyra som bor i «Hakkebakkeskogen» ukene/månedene framover. 

Planen er at vi leser litt hver dag, men det vil være i korte bolker, ønsker det skal være 

lystbetont, så da er det greit å lese i korte drag, men mulig flere ganger om dagen. 

Vi skal bli godt kjent med alle dyrene og vi skal synge, gjøre morsomme aktiviteter og 

formingsaktiviteter som har med dette eventyret å gjøre. Vi ønsker at barna skal få medvirke 

slik at det vil bli mer interessant og de blir mer nysgjerrige på eventyret.  

«Etikk, religion og filosofi» er fagområdet vi skal ha ekstra fokus på denne måneden. Det 

nærmer seg med storm skritt mot jul. Derfor vil vi bruke denne måneden til å lage og forberede 

til en hyggelig adventstid. Vi skal lage julegavehemmeligheter og forberede til julemarked i 

desember. Vi ønsker å ha en rolig adventstid der vi kan ha fokus på å telle ned og glede oss til 

julaften. Vi må også gjøre klar adventskalender i løpet av november. Vi skal undre oss sammen 

med barna hvorfor vi feirer jul og kanskje finne ut hvem som fant på å sette et juletre i stua 

som vi pynter?.. 

Jeg har i første omgang satt opp at vi deler gruppa i to-tre grupper på onsdager, men kan 

være dager vi gjør det oftere. Å kunne dele gruppa i to/tre er en fin metode for å skape flere 

gode relasjoner barn- barn og voksne- barn. Det skaper mer ro for barna og oss voksne, der vi 

kan veilede og vi får sett hvert enkelt barn enda mer, vi kan gjennomføre ulike aktiviteter i 

slike grupper, da er man sikker på at alle får vært med og at alle får oppmerksomhet som de 

trenger. 

Så ønsker vi november velkommen          Ida, Hege og Markus 


