
Tilbakeblikk på november på Sommerfuglen 

 

Turer i nærmiljø 

Vi har bestemt oss for å bruke nærmiljøet enda mer og gå på korte spontane turer. Det 

synes ungene også er veldig stas. Det handler også om å bruke utetiden godt sommer som 

vinter. Kanskje enda mer viktig nå som utetiden kan være en liten prøvelse med mer kulde 

osv. Så vi bruker fortsatt bussen, legger i skinnfeller og går på tur 

 
 

Bursdager 

I november har vi feiret både Julian og Schacin som begge fylte 1 år. 

GRATULERER! 

Hverdagen 

Som nevnt i forrige tilbakeblikk går hverdagen seg godt til. Vi er ute på formiddagene og på 

ettermiddagene. Det er godt for ungene å være ute. De opplever både vær og 

temperaturendringer. Fler har vært kalde på hendene og har nok sine tanker om det. Soving 

og lunsj tar mye av tiden på sommerfuglen og vi er opptatt av å bruke tiden godt. Det 

innebærer at vi etter å ha vært ute, går vi inn i med noen av gangen. Da kan vi bruke god tid i 

garderoben, barna får prøvd mye selv i forhold til avkledning, sette støvler/sko på hylla og 

vaske hender, før vi setter oss til bords. Når barna er ferdig spist, oppfordrer vi de til å rydde 

bort tallerken og kopp til tralla vår.  

Pepperkakekalenderforberedelser.. 

Vi valgte å kjøpe ferdige pepperkakehjerter som ungene har vært med å pynte. Vi har laget 

adventskalender i vinduet. Der trekker vi hvem som skal få med seg pepperkaken hjem og 

henger opp bilde i vinduet. Ungene har vært med på forberedelsene og valgt seg ut hvilken 

figur som sitt bilde skal være på. De synes også det er fint å være med å klippe!  

 
 

 

 



 

 

Bøker 

Vi ser mye i bøker! Det liker ungene godt.  

 
 
Vi anbefaler fortsatt bøkene om Lillesøster.  
 
 

  
Mange fine bilder som vi samtaler om. 

 

 
   

 

 
 

 

Varmmat 

Vi spør og undrer sammen, hva skal vi lage, hva liker du å spise? Noen gir uttrykk for hva de 

kunne tenke seg og vi har notert ned. Denne måneden har vi spist fiskepinner og vi har grillet 

pølser i grillhytta vår ute. Vi var også på butikken og handlet kylling. Det er litt opp og ned 

hvor mye de spiser av det vi serverer men vi opplever at alle smaker litt i allefall.   



 Vannlek 

 
Bildet snakker for seg selv Ungene ELSKER vann og en dag var det ekstra mye sprut og 

glede. Såpas mye at det rant litt ekstra ned i kjelleren!! 

Fellesturer 

Fellesturene denne måneden har blitt noe annerledes. Den ene turen ble avlyst fordi det 

kom SNØ!! Det måtte vi benytte oss av.  

 

Foreldresamtaler 

Flott at dere var «på hugget» og satt dere opp på foreldresamtaler!  

 

Tilslutt: 

Vi trenger fortsatt innspill fra dere om hva barna liker å spise og gjøre. På den måten kan vi 

oppfylle flere ønsker og drømmer. 

Dato å huske på: 

 13. desember, Lucia og julemarked 

 

 

Vinterhilsen fra Sommerfuglen  

 

 


