
Periodeplan, november. Kosekroken. 

 

 

I november jobber vi videre med å skape gode dager på avdelingen. Gode dager fylt med 

grovmotorisk lek, begynnende rollelek, litt maling, spennende fortellinger som løven og 

musa, samt fokus på fortellingen om den barmhjertige samaritan. 

Vi går nå inn i en periode der det kan bli mye 

vått vær, og mer lek inne. Selv om barna er glade i å være ute, ser vi at det gir rom for 

samspill og samlek på en annen måte når vi er inne. Vi deler oss i grupper og har fokus for å 

legge til rette for vennskap mellom barna. Der vi ser at det oppstår konflikter mellom barn, 

jobber vi for å skape gode relasjoner fremfor å dele barna i hver sin gruppe. Som tidligere i 

høst har vi å dele, å hjelpe og å være sammen som fokusord.  

Victoria, studenten vår, skal sammen med barna lage ett fint bilde som illustrerer det at vi er 

sammen, og vi går sammen gjennom hverdagene! Dere får komme inn og ta en titt neste uke, 

da er det klart og henger på veggen vår.  

På dager der vi er inne på ettermiddagen, er det helt ok at dere kommer inn og henter barna, 

husk at det er maks to foreldre i garderoben samtidig bare. Kurver er også satt frem på 

plassene, så dere kan ha skift der, hvis dere ønsker det. Dersom dere vil gå inn og skifte på 

barnet på dager der vi er ute når dere henter, så se over regntøy/dress og heng det på plassen 

ved vasken. 

I samling med fortelling fra bibelen vil barna få høre om den barmhjertige samaritan, vi kom 

aldri så langt i oktober, heldigvis passer den akkurat like bra i november.  



                                                       

Vi fortsetter også med fabelen om løven og musa. Her får barna høre fortellingen og leke 

med konkretene etterpå. Vi har også ett garn på avdelingen for de som tør å la seg fange i det! 

Barna viser interesse for maling, så vi jobber med å dekorere avdelingen med stooore løver 

og smååååå mus! 

Når november går mot slutten er det på tide å begynne med litt juleforberedelser også, 

plutselig var vi der igjen. Formingsaktiviteter er planlagt, og dere kan glede dere til fine gaver 

fra barna deres. 

                                                     

     Dersom dere lurer på noe, er det bare å spørre! 

Hilsen alle oss på Kosekroken 

 

 


