
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedens nøkkel: 

”Det ER en mulig balanse  

å møte/ anerkjenne barns 

følelser som voksen, 

uten å legge fra seg ansvaret” 

 

 

 

Viktige datoer i November 

Planleggingsdag  

Fredag 18 november.  

Barnehagen er da stengt. 

 

 

 

 

 

Administrasjon/kontor mob: 907 00 153 

Mail: post@vagaba.no 

www.vasshusgardsbarnehage.no  

Måneden som gikk .. 

Vi ser tilbake på en flott måned med fokus på 

takknemlighet. I samling har vi blant annet snakket 

om at vi er takknemlige for gode venner i 

barnehagen, familiene våre, at Gud har skapt oss slik 

vi er, mat på bordet osv. 

Barna har fått lage sitt eget takknemlighets portrett. 

Her ble det god samtale om alt vi er takknemlige for, 

mens barna selv plukket ut og limet bildene på. 

Takk for en flott ettermiddag sammen på 

foreldrekaffien. Kjekt å være i lag og drøse med 

hverandre. 

Vi avsluttet takknemlighetsmåneden med en nydelig 

fellesamling på danseloftet. Dagros hadde ansvar for 

denne, og vi fikk høre sanger om vennskap og flere 

av barna som fortalte hva de var takknemlige for. 

Dette gjorde inntrykk på oss alle. 

I november vil vi… 

.. begynne med juleforberedelser litt uti denne 

måneden, slik at roen og freden kan senke seg når vi 

går inn i desember. 

Fagområdet denne måneden er Kunst, kultur og 

kreativitet og vi ønsker å legge til rette for at barna 

får god tid og ro i små grupper til å bruke sansene, 

utforske og kose seg med alle forberedelser og 

aktiviteter til jul. 

Vi vil også se på hvordan ”Livet på gården” 

forandrer seg når det nærmer seg vinter. 

 

 

 

 

Hva skjer denne måneden? J 

 

 

Noen av sangene vi 

synger 

”Hei alle sammen” 

”Jeg vil bygge meg en gård” 

”Guds kjærlighet er rundt om 

meg” 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAGLIG INNHOLD 

”Gjennom kunst, kultur og kreativitet 

skal barnehagen bidra til at barna tar i 

bruk fantasi, kreativ tenking og 

skaperglede” 

Utdrag fra rammeplanen 

http://www.vasshusgardsbarnehage.no/

