
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

45 - Vi skal snakke med 

barna om hva som skjer 
med plantene, trærne, 
dyrene, insektene og 
fuglene nå når det snart 
er vinter. 

 

2 
Fellessamling (09.30) – 
vi snakker sammen 
om det som skjer ute i 
naturen 

3 
 
 
 

4  

Avdelingstur til 

trollskogen. 10.30 til 

14.00 

matpakketur/kakao 

5 
 
Bjørneklubb 13.00-
14.00 (mønster) 

6 

46 9 
Fellessamling (09.30) 
sang og dans  

10 FILLIP 5 ÅR 😊 
Vi drar til hallen 
10.00-12.00 – Ta 
gjerne med innesko 
 

11 
Fiskesprell med 
bjørnene. Vi drar 
08.15 fra bhg og opp 
til mvgs 

12 
 
Bjørneklubb 13.00 
-14.00 (mønster) 

13 

47 
Vi snakker med barna 
om trafikksikkerhet  

16 
Fellessamling (09.30) 
trafikksikkerhet 

17 18 
Avdelingstur til 
reveskogen – vi drar 
10.30 – 14.00 – 
Grillmat/kakao 

19 
 
Bjørneklubb 13.00 
– 14.00 (former) 

20 

48 
Vi snakker med barna 
om trafikksikkerhet  

23 
Fellessamling (09.30) 
Trafikksikkerhet 

24 
Vi drar til hallen 
10.00-12.00 – Ta 
gjerne med innesko 

25 
Avdelingstur til en 
skog – vi må finne 
juletre til barnehagen 
– matpakke/kakao 

26 
 
Bjørneklubb 13.00-
14.00 (former) 

27 
Vi begynner å pynte 
avdelingen til JUL 

😊 

49 30 
Adventsstund med 
kirka 10.00  

    

 



Hei og hå 😊  

Nå er november like om hjørnet, og her kommer det en ny månedsplan til dere. Som alltids kan det komme endringer, og 

vi tar forbehold for vær og slikt på planlagte turer. Vi sender dere beskjed om det skulle bli endringer av turdager o.l, på 

visma/melding.  

Vi blir å dra i hallen på tirsdager i partallsuker. Det kan være lurt å send med innesko/eller lignende da det kan være veldig 

kaldt på gulvet i hallen. Vi har tid der fra 10.00 - 12.00. Vi spiser lunsjen vår i barnehagen.  

Vi begynner nå å jobbe i trampolineboka til bjørnene, og denne måneden skal vi se på mønster og former.  

Fiskesprell: BUA elevene ved Glomfjord videregående skal ha Fiskesprellkurs med profesjonelle instruktører fra Nordland 

fylkeskommune. Målet med prosjektet er å gi en innføring i temaer knyttet til barn og unges kosthold og helse. De vil 

inspirere, motivere og stimulere til økt sjømatkonsum blant barn og unge i skole og barnehage. Bjørnene i Glomfjord 

barnehage er invitert for å bli med å tilberede og servere mat med fisk sammen med BUA elevene. De blir å forholde seg 

til gjeldende smittevernsregler. Vi har oppmøte ved vgs kl. 08.30, onsdag 11.november. Så vi går fra barnehagen 08.15.  

Charlotte og Bjørn Olav blir å ha foreldresamtaler ut november, så om noen ønsker samtaler, så ta kontakt med oss. Enten 

på melding/vimsa/ved henting/bringing.  

 

Ha en kjempe fin november 😊 Mvh de voksne på Reben 😊  

 

 


