
 

 

Periodeplan, November i Kosekroken 

 

November er en flott måned. Kosekroken begynner så 

smått å komme inn i forberedelsene til jul. Vi skal 

fortsatt være mye ute, men det er en flott tid for å 

utforske farger, form og utrykke seg gjennom kunst. 

Men når været blir kaldere og dagene blir mørkere 

tilbringer vi litt mer tid inne, ikke mye, men litt.  Rundt 

aktivitetene våre vil det være fokus på å skape gode 

relasjoner og situasjoner. Vi samhandler med hverandre rundt for eksempel bordet der vi 

skaper eller om vi ligger på gulvet. Vi skal prate og stimulere til bruk av språket vårt. 

Vi vil fortsatt ha fokus på at måltidene være skal være et sted for mye glede og samspill.                 

Tirsdager er suppedag og fredager er varmmat. Vi skal skape gode situasjoner og ekstra 

hygge rundt disse måltidene som varmer godt i hverdagen. Til måltidene og i overganger 

ønsker vi å ha økt fokus på håndhygiene, dette passer godt inn i arbeidet vårt med sosial 

kompetanse. Vi skal også jobbe med å ha gode opplevelser for barna i overganger, f.eks 

garderobe situasjon til måltid. Vi skal unngå for mye venting, benevne det som gjøres og ta 

med barna våre på alt det som skjer underveis. Fra ventesanger, og benevning av det som 

skjer.. 

Vi må kle på oss litt ekstra på onsdager som er tur dag. Men det er en flott erfaring og glede 

for barna å gå på tur selv om det er kaldere. Her setter vi fokus på myke og harde ferdigheter 

i naturen i vårt eget nærområde. Og vi spiser matpakke og koser oss. 

Leken vi fortsatt ha en viktig plass når høst har gått over i vintertid. Leken inne vil være noe 

mer voksen styrt en leken ute. Vi deler inne i mindre grupper så barn kan skape nye 

relasjoner i forskjellige lekesituasjoner, det kan være lek som rulle ball til at vi har rollelek 

inspirert av bukkene bruse.  

Kristen samlingene vil også i november ha en vesentlig plass på Kosekroken. Tema vil være å 

gjøre opp for seg, ta imot og gi unnskyldning, være gode mot hverandre, rett og slett 

kristenlivet (og godt liv) i praksis. Den gylne regel: «Det du vil at andre skal gjøre mot deg, 

skal også du gjøre mot dem.» Selv om vi gjør ting vi ikke skal, er vi like betydningsfulle for 

hverandre og ikke minst for Gud (heldigvis)  

Praktisk informasjon:                                                                                                                                                    

-Vi vil at alle barna på kosekroken har en vannflaske som tåler oppvaskmaskin, over 80 

grader varmt. Vi vil vaske flaskene i barnehagen hver fredag eller oftere etter behov. 

Flaskene må merkes godt med navn. Dette er dere kjent med da deres også merker klær, 

votter, sokker, luer, Sko og alt som tilhører deres barn tydelig med navn                                                  

-Fredag15. november er vi stengt, på grunn av kursdag, der vi skal la oss inspirere  



 

Uke 45              NOVEMBER  

Mandag 4. Tirsdag 5. Onsdag 6. Torsdag 7. Fredag 8. 

Samling: «Førstehjelp 

Henry» 

Aktivitetsgrupper 

Suppedag. 

Musikksamling med 

instrumenter 

Turdag: Husk 

matpakke 

 

 

Samling med 

fortelling fra 

bibelen. 

Møte: 10.00-10.45 

Kosekroken møte:  

11.30-12.30,  

Matdag: De eldste barna 

hjelper til med varmrett. 

Aktivitetsgrupper: 

Bukkene Bruse, Kunst 

og kreativitet 
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Mandag 11. Tirsdag 12. Onsdag 13. Torsdag 14. Fredag 14. 

Samling: «En koffert 

full av følelser» 

Aktivitetsgrupper 

Suppedag. 

 

Aktivitetsgrupper: 

Bukkene Bruse, 

Kunst og kreativitet 

Turdag: Husk 

matpakke 

 

 

Samling med 

fortelling fra 

bibelen. 

Møte: 10.00-10.45 

Kosekroken møte:  

11.30-12.30,. 

Matdag: De eldste barna 

hjelper til med varmrett. 

Musikksamling med 

instrumenter 
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Mandag 18. Tirsdag 19. Onsdag 20. Torsdag 21. Fredag 22. 

Samling: «Førstehjelp 

Henry» 

Aktivitetsgrupper 

Suppedag. 

Musikksamling med 

instrumenter 

Turdag: Husk 

matpakke 

 

 

Samling med 

fortelling fra 

bibelen. 

Møte: 10.00-10.45 

Kosekroken møte:  

11.30-12.30,. 

Matdag: De eldste barna 

hjelper til med varmrett. 

Aktivitetsgrupper: 

Bukkene Bruse, Kunst 

og kreativitet 
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Mandag 25. Tirsdag 26. Onsdag 27. Torsdag 28. Fredag 29. 

Samling: «En koffert 

full av følelser» 

Aktivitetsgrupper 

Suppedag. 

Aktivitetsgrupper: 

Bukkene Bruse, 

Kunst og kreativit 

Turdag: Husk 

matpakke 

 

 

Samling med 

fortelling fra 

bibelen. 

Kosekroken møte 

fra 10.00-10.45,  

Matdag: De eldste barna 

hjelper til med varmrett. 

 

 


