
MÅNEDSPLAN FOR NOVEMBER 2016: KVITEBJØRN   
(Med forbehold om endringer!!) 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
  44. 
  31/10- 
   4/11 
 

*Samling 
 
 
 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Sol (2012/13) 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Skolegruppe 

* Språkgruppe *Språkgrupper  
Utegruppe: 
Måne (2011) 
Innegruppe: 
Sol (2012/13) 

*Samling 
 

   45. 
  7/11- 
 11/11 
 

*Samling 
 
 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Sol (2012/13) 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Tur til 
eldresenteret. 

* Språkgruppe 

 
 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Måne (2011) 
Innegruppe: 
Sol (2012/13) 
 
 

*Samling 
*Forming 
 
 
 
 
 

   46. 
  14/11- 
  18/11 
 

*Samling 
 
 

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Sol (2012/13) 
Innegruppe: 
Måne (2011) 
-Skolegruppe 
 

* Språkgrupper 
 
 
    
 
 
   

*Språkgrupper 
Utegruppe: 
Måne (2011) 
Bake 
pepperkaker 
Innegruppe: 
Sol (2012/13) 
 

*Forestilling: 
«Jul med 
Prøysen» 

   47. 
 21/11- 
 25/11 

*Samling 
 
 
 
 
 
 

*Språkgrupper 
 

* Språkgrupper 
 

*Språkgrupper 
 
 

*Samling 
 

Merknader: 
 Tema i november:  Høst/vinter og uteliv ,Språkgrupper: begrepslæring. 
 Tirsdager og Torsdager kl. 09.30: Vi deler barna i grupper, 2011 i en gruppe, de 

heter Måne og har utegruppe på torsdager og 2012 & 2013 i den andre gruppa 
de heter Sol og har utegruppe på tirsdager. Utegruppa er i gapahuken eller på 
tur i nærmiljø og innegruppa har leikegrupper og språkgruppe + 
skoleforberedende aktiviteter (Måne).  

 Denne måneden kommer vi til å bruke tid på observasjoner og 
foreldresamtaler. 

 Fredag 18. November: Kvitebjørn skal til Enger barnehage for å se på 
forestillinga «Jul med Prøysen». Den starter kl. 10.30. 
 
 
 
 
     



 

 

EVALUERING AV OKTOBER 
 
Skolegruppa/Månegruppa hadde en kjempefin tur til Haglebu. Tåka lå nede i bygda, 
men når vi kom opp på fjellet så var det strålende solskinn. Vi brukte gapahuken ved 
vannet, fyrte opp bål, grilla pølser og drakk kakao. Vi gikk tur rundt ved Haglebu 
fjellkirke og rundet Haglebuvannet. Det var spennende å se at isen hadde begynt å 
legge seg på småpytter og myrvann. 
Tirsdag 11. oktober, var månegruppa og besøkte beboerne på eldresenteret. Vi gikk fra 
barnehagen ca. kl. 10.00 og var der til kl. 12. Ungane fikk lov til å male der og lage 
fine dusker. Vi bruker tid på å bli kjent og gjøre aktiviteter med de eldre og snakke 
med dem. Vi hadde med niste og spise den, barna fikk dessert der; riskrem. Vi kommer 
til å besøke de ca. en gang måneden. 
Solgruppa har vært mange turer i gapahuken og blitt veldig godt kjent der. Barna 
bruker naturen til å leike i, de liker å gå turer og lærer og takle utfordringer i vanskelig 
terreng. De har laga mat på bål og kosa seg med både havregraut, tomatsuppe og 
ostesmørbrød. 
Høstfesten hadde vi torsdag 20. oktober. Vi pynta høstbord og laga lapskaus. 
Skolegruppa og Linda H skreiv handleliste og gikk på butikken og handla inn det som 
vi skulle ha i suppa. Alle ungane var med og skar opp grønnsaker. Til lapskausen spiste 
vi heimbaka flatbrød som vi var så heldige å få av besteforeldra til Tuva, alle syns det 
smakte veldig godt. Uka`s ord den uka var selvsagt grønnsaker. I samling brukte vi 
prosjektor, viste bilder ulike typer grønnsaker og hva som er frukt og bær. Vi hørte på 
sanger og så på film om «Lille prinsesse som ikke ville ha salat». Vi snakka om hvorfor 
grønnsaker er bra og spise. 
 
 

TEMA/INNHOLD I NOVEMBER 
 
November vil også inneholde språkgupper – begrepstrening og utegrupper. Vi vil 
bruke tid på observasjon og gjennomføring av foreldresamtaler. Jeg avtaler og setter 
opp tid til å snakke med dere.  
 
Fredag 18. november: Alle på kvitebjørn skal til Enger barnehage for å se på 
forestillinga « Jul med Prøysen», det ser vi veldig fram til. Håper det gir oss mange 
ideer fordi vi ønsker å bruke Julesanger og fortellinger av Prøysen i desember. 
 
Skolegruppa/månegruppa skal opp til Linda Frøvold torsdag 17/11 for å bake 
pepperkaker på det nye bakekjøkkenet hennes. Solgruppa kommer til å bake 
pepperkaker i barnehagen litt seinere. 
 
 
 
      Pedagogisk leder Lise Juvet, 31.10.2016 


