
Tilbakeblikk for november 

Nå er det tid for å se tilbake på noen av opplevelsene, prosjektene og 

drømmene som ble oppfylt i november. 

 

 

   

                    

 

 

                         

Sanseprosjekt:  

I november måned har vi hatt flere aktiviteter der 

barna fikk brukt flere av sansene sine. Det har også 

vært fokus på juleforberedelser med barnas pynting 

av basen. De har funnet julegrein, pyntet pepperkaker 

til kalenderen vår og malt juletre. 

 I Rammeplanen for barnehagen står det:  

«Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi, 

kreativ tenkning og skaperglede. Barna skal oppleve 

glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.» 

 



 

 

                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekt: Motorkjøretøy 

Vi ser at barna fortsatt er opptatt av 

forskjellige kjøretøy. Vi har hatt en 

gravemaskin i barnehagen. Barna har fått 

oppleve brannbil, politibil og en spesiell 

søppelbil på nært hold.  Barna har begynt å 

male papptallerkener som skal være dekk til en 

bil som noen av dem har lyst til å lage.  

Prosjekt: St.Olav 

Denne måneden fant noen av barna ut at de ville ha en blå dag. Dette for å 

feire at Sarpsborg 08 hadde kommet til cupfinalen. Vi hadde aktiviteter 

som fotball, ball i bøtta, dansing til fotballsanger og besøk av 08 sin 

maskot. Vi hadde pølsefest og blå vafler på menyen. 

 

 

 



 

 

 

                  

                  

 

                                                                                     

 

 

 

I barnehagen har vi fokus på å fremme vennskap og 

fellesskap 

I aktiviteter gjennom dagen - i store eller små 

grupper vil personalet støtte barnas innspill og bidra 

til lek mellom barna.  

I Rammeplan for barnehagen står det: 

 « I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være 

betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 

samspill med barn og voksne.» 

 

I november har vi startet opp med foreldresamtaler. Det er fint å få snakket med 

dere om barnas utvikling og trivsel. Husk at det er bare å ta kontakt hvis det er noe 

dere lurer på. 

Denne måneden har vi feiret bursdagen til Arez.  

 Håper dere alle får en fin desember! :) 



 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

        


