
 
 

Oppsummering av Oktober 

Vil først og fremst takke alle dere foreldre som kom å bidro på 

FN-dagen. Vil også takke far til Elliot som kom innom 

barnehagen for å fortelle litt om hva og hvor pengene som ble 

samlet inn skal gå til. 

Oktober har vært en måned som bare har flydd av gårde. Siden 

det enda er en del ting å sette seg inn i, har vi også tatt det rolig 

i oktober, som jeg skrev i sist brev skulle vi har fokus på det å 

være varme men allikevel grensesettende ovenfor barna og det 

er noe vi trenger å bruke enda mer tid på, vi har også jobbet på 

systemnivå, og har merket det å dele barna inn i mindre 

grupper både på tvers av alder og alders inndelte grupper har 

hjulpet veldig, enkelte grupper som har blitt sammen, etter 

ønske om hva barnet vil gjøre har skapt et litt roligere miljø inn 

på avdelingen.  

Oktober var en flott måned så vi var en god del tid ute etter 

lunsj.  Vi har også vært på en del turer, i oktober fortsatte vi 

med det som vi begynte med i slutten på september nemlig det 

å gå å se på hvor barna bor, Vi merker at det er veldig kjekt for 

barna å vise frem huset, og veien ditt, det barnet vi skal besøke 

får gå først å vise vei. En annen plass vi har godt en del til er 

Kontakt Mosvannet 

Mobil: 907 03 982 

E-Mail:  

Ellen.Bergjord@stavanger.kommune.no 

Dette er noe som skjer på 

Mosvannet i november 

- 10.november komme brannbilen 

- 14.november starter Susanne hos 

oss for å ha arbeidspraksis. Susanne 

går i 10.klasse på Gosen Skole, hun 

skal i utgangspunktet være sammen 

med oss hver mandag frem til 

sommeren. 

- 17 og 18.november er det 

planleggingsdager og da er 

barnehagen stengt. 

- 28.november kl 12:30 skal vi til 

Solborg folkehøyskole å se på 

Hakkebakkeskogen.  
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speiderskogen dette er en populær turplass der barna får boltre seg 

skikkelig blant trær og steiner.  

5 åringer har vært samlet en del nå. Det vi har startet med er at barna har 

blant annet fått lov til å si hva de heter, navn på familie og hvor de bor. De 

har også fått øvet seg på å skrive navnet sitt og hjulpet til med å lage plakat 

til FN-Dagen. Jeg har også hatt en lytteaktivitet med dem. Vi har også sett 

litt på former og farger. Det var også stor stas for dem å få med lekser hjem, 

dette var noe de hadde gledet seg til. Også har vi vært på tur for å besøke 

og leke på Tjensvoll skole. 

3 og 4 åringene  

Vi jobber fortsatt med å finne ut av hva 3 og 4 åringene skal gjøre de 

dagene vi har grupper, derfor har de for det meste enten vært ute eller 

vært på felles rommet, der de har fått kledd seg ut, noe som de synset er 

veldig gøy.  

 

November 

Tema for november vil være Torbjørn Egner og dyrene i hakkebakkeskogen. 

Dette er fordi vi skal gå å se på stykket i slutten av denne måneden. Det vi 

skal jobbe med i samlingene er at vi skal lære litt om hvem Torbjørn Egner 

var, og hvilke bøker og sanger for barn han har skrevet, vi vil også høre litt 

på sanger og lese litt i bøker som han har skrevet. I gruppene skal vi ha 

fokuset på hakkebakke skogen og bli kjent med hvem vi kommer til å møte 

når vi skal se på forestillingen. Vi kommer til å se bilder, lese historien mm.  I 

slutten av måneden skal vi også begynne med juleforberedelser.  

 

Noe som vi også skal 

fortsette å jobbe med, 

parallelt med 

månedens tema. Er 

«Være sammen» som 

følger oss hele året, vi 

skal også jobbe med interkulturell kompetanse som også følger oss hele 

året. Noe vi ønsker å lære barna er at det ikke er noe galt i å vær 

I november vil 

det bli foreldre 

samtaler, liste 

over dager og 

tidspunkt vil 

komme i løpet av 

de nærmeste 

dagene, dersom 

noen av 

tidspunktene ikke 

passer ta kontakt 

med meg, slik at 

vi sammen kan 

finne en dag som 

passer.  
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annerledes, vi vil også jobbe med at det ikke er greit å drive med 

utestenging.  

5 åringene skal fortsette å jobbe med å bli mer selvstendige, ta i 

mot beskjeder og følge dem, har snakket litt med dem hva som 

skjer hvis de ikke klarer å følge de beskjedene som er gitt. Når det 

gjelder begrep så skal vi jobbe med størrelse, kommer gjerne til å ha 

litt mer med form og farge også.  

Et av målene i rammeplanen for barnehage er at 

- Barnehagen skal bidra til at barna erfarer ulike typer størrelser, 

former og mål gjennom og sortere og sammenligne.  

 

For at dette skal skjer er det viktig at personalet blant annet 

resonnerer og undre seg sammen med barna om likhet, ulikheter, 

størrelser og antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som 

redskap for logisk tenkning.  

Det første møte til barna når det gjelder måling er ofte i form av 

ulikheter, de benevner en stein som stor og en annen som liten. 

Noe annet barna gjør er at de ofte bruker stor og liten for å 

beskriver noe, det kan blant annet gjelde masse, tyngde og lengde. 

Noe som er tungt blir ofte til stor også den lange pinen blir 

beskrevet som stor. Som voksnen person er det da viktig at vi gir 

uttrykk for at vi vet hvilken pinne barna snakker om, men vi kan 

gjenta det, og beskrive den som lang, og sammen kan vi undre oss 

når det gjelder størrelser. Det å jobbe med størrelse sammen med 

barna er noe jeg gleder meg til.  

3 og 4 åringene vil jobbe litt ekstra med Hakkebakkeskogen. De vil 

også prøve å dramatisere noen scener, ellers skal de bli godt kjent 

med stykket til vi skal dra å se på det i slutten på november.  

 

 

 

 

 

Denne måneden skal 

jeg også i gang med 

foreldresamtaler, liste 

vil bli hengt på 

whiteboard tavlen. Så 

det er bare å skrive 

seg opp på det 

tidspunktet som 

passer best, hvis ikke 

tidspunktet passer gi 

meg beskjed så finner 

vi et tidspunkt som 

passer.  

 

 



Fysisk fostring 

I måneden som kommer skal vi også legge til rette for å stimulere 

balanseevnen hos barna. Balansen er et av våre viktigste 

sansesystem og kan være avgjørende for samspillet mellom alle 

sansene. Balansen kan ha betydning for både vårt forhold til rom og 

retning, muskelutviklingene og i neste omgang 

personlighetsutvikling. God balanse kommer ikke av seg selv, så det 

er derfor viktig å legge til rette for et godt grunnlag. Det å balansere 

er noe barna prøver seg på når vi er ute å går på tur, for mange er 

dette svært spennende og noe vi kommer til å tilrettelegge denne 

måneden.  

Språkløftet 

Vi skal også denne måneden ha rimeleker. I denne forbindelse skal 

vi ha ulike rimeleker i både samlinger, og i spontane situasjoner, 

som rundt bordet når vi spiser. Det som er viktig er at vi på 

avdelingen er gode språkmodeller for barna og griper hvert øyeblikk 

til å stimulere, samt videreutvikle språket hos barna. Det å leke med 

ord som rimer er noe jeg har startet med i førskolegruppen og må si 

de er veldig kreative når det gjelder å rime med ord, men har også 

lagt merke til at det er andre barn også på avdelingen som rimer litt 

med enkelte ting, så dette er noe jeg ser frem til å jobbe med.  

VIKTIG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJEKK LISTE  

Noe som er viktig at barna har i 

barnehagen nå er blant annet 

- Varme sko.(gjerne  

cherrox) Sko som er gode 

og varme og som kan 

brukes i barnehagen  

- Ull sokker 

- Votter 

- Varm genser 

- Lue, gjerne lue med hals,  

- Buff. 

Det som er viktig er at barna 

ikke skal fryse. 

 

Mål for november 

- Fortsette å skape gode 

relasjoner med de andre 

voksne å barna på avdelingen 

- Være grensesettende men 

allikevel en autoritative voksen 

- Være inkluderende 

- Skape og få gode og allsidge 

utfordringer i naturen.  

- Glede seg over Rim og regler. 

 

ØNSKER DERE EN FIN 

NOVEMBER 

HILSEN 

ANDREJA, LIV MARIE, SILJE 

OG ELLEN 

 

VIKTIG 

HUSK AT NÅ ER VI KOMMET TIL NOVEMBER, VÆRET ER VELDIG 

SKIFTENDE. DET ER LURT AT DERE SKJEKKER SKUFFENE TIL BARNET 

DERES OG SER OM BARNET HAR ALT DET TRENGER AV SOKKER, 

TRUSER, BUSKER, GENSER OSV. VI ER UTE UANSETT VÆR, OG VET AT 

PÅ DE VERSTE DAGENE MED MYE NEDBØR BLIR ALLE BARNA VÅTE, OG 

DET ER LITT KJEDELIG HVIS BARNA IKKE HAR NOE EKSTRA SKIFT!!!!!!! 

FÅR DERE MED EN POSE HJEM MED VÅTT TØY, TA MED NYTT TØY 

DAGEN ETTER.  

SETTER OGSÅ PRIS PÅ HVIS DERE KAN HJELPE TIL MED Å HOLDE 

ORDEN PÅ HYLLEN TIL BARNET DERES UTE I GANGEN, SKIFTETØY SKAL 

IKKE LIGGE DER DET SKAL LIGGE I SKUFFEN INNE PÅ BADET, SPØR 

HVIS DET ER NOE DERE LURER PÅ!!!!!!!!!!!!!!! 

 


