
Måneden som gikk – Oktober 2019 

Nok en høstmåned har passert i barnehagen. Vi føler at vi kjenner 
barna godt nå, at vi kjenner hver og en av dem og at vi forstår 
gruppedynamikken på Ullandhaug godt. Hvert enkelt barn har sin 
unike personlighet og sine egne uttrykksmåter, og det er viktig at vi 
voksne er oppmerksomme på dette samtidig som vi har 
barnegruppens sosiale fungering som fokus. 

Vi vil benytte sjansen til å takke alle foreldre for et godt oppmøte 
og hyggelig samvær i forbindelse med FN-dagen, og ikke minst for 
gode bidrag for å støtte til FORUT. Vi satt pris på alle gode bidrag 
til kakebordet og det så ut til at alle koste seg, både barn og voksne.  
Maleaktiviteter i forbindelse med kunsten og pynt på avdelingen 
begynner å falle mer og mer i smak hos de fleste. De syns det er 
både spennende og gøy å eksperimentere med forskjellige farger og 
male-metoder.  

I hverdagen i barnehagen handler det om å tolke barnets uttrykk på 
best mulig måte, å vise interesse og være deltagende i det barnet er 
opptatt av. Det handler også om å legge til rette for felles lek og 
aktiviteter, gi små input til barnas lek og observere barnas respons 
på dette. Barna har en høy grad av medbestemmelse- den som vil 
være med å leke på puterommet kan gjøre det, men vil barnet gjøre 
noe annet er voksne fordelt slik at alle barna blir sett og møtt i det 
de er opptatte av. (jfr. RP s. 27: ”Barnehagen skal være bevisst på 
barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på 
måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 
forutsetninger og behov. Også de yngste barna som kommuniserer 
på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine 
synspunkter på egne vilkår.”) 

Uteleken er også viktig for oss på Ullandhaug. Vi anerkjenner 
uteleken som arena for språklig, sosial og «leklig» utvikling. Vi 
undrer oss sammen med barna over det vi ser, opplever og erfarer- 
ved at vi tar tak i det barna er opptatt av («Se!! Fly!!»). Og også ved 
at de voksne kommer med innspill; «Kom og se, en edderkopp», 
«bladene faller fra trærne, det er vind i dag». Også i uteleken synger 
vi mye, og vi legger til rette for at barna skal få fysiske utfordringer 
ut i fra sitt eget mestringsnivå. Vi er ute omtrent hver dag, men vi 
tilpasser utetiden etter hvert barn. Vårt hovedfokus er at alle barna 
skal ha positive opplevelser med å være ute. For de minste gjelder 
det da særlig å unngå at de er veldig kalde eller våte, og slik 
opplever ubehag ved å være ute. Varme og tørre klær som gir barna 
bevegelsesfrihet er gull! J (RP s. 49: ”…..skal barnehagen bidra 
til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige 
bevegelseserfaringer inne og ute, året rundt.” ) 
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 Måneden som kommer – November 2019 

Det er Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager som setter 
retningslinjene for det vi driver med i barnehagen, sammen med barnehagen 
og avdelingens egne planverk. Den nye rammeplanen er klar, og vi 
barnehageansatte er glade for å se at LEKEN fortsatt skal ha en stor rolle i 
barnehagens hverdag. (RP s. 20: «Leken skal ha en sentral plass i 
barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes» Vi mener at leken 
legger grunnlaget for barnets videre utvikling og læring, og at leken er 
barnets og barndommens naturlige aktivitet som bør løftes fram, skjermes 
og støttes. For å si det med Astrid Lindgren; "Everything great that ever 
happened in this world happened first in somebody’s 
imagination."(Astrid Lindgren 1958, from the speech held at the reception 
of the H C Andersen Award). Det er nettopp det som kjennetegner leken; 
evnen til å forestille seg, akkurat som at dukkevognen snus på hodet og blir 
til bil inne på avdelingen, eller når vi voksne takker for «serveringen» og 
«nipper til kaffen» barna serverer i tomme plastkopper. I tillegg til at den 
blant annet er frivillig, lystbetont og uavhengig av tid og sted. (RP s. 20: 
”Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning 
og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre” 

Småbarnas lek preges av flyktige relasjoner og korte intervaller som 
repeteres. Den begynnende rolleleken kommer til uttrykk gjennom at barna 
for eksempel kan le og gjenta «hatt» når noen tar en klut eller bleie på hodet 
og sier «hatt» med et smil. Glede og lek er to beslektede begreper syns vi, 
og det er viktig for barnas språklige, emosjonelle og «leklige» utvikling at 
vi tuller og tøyser mye. Gjør det hjemme også! J 

Videre i november har vi valgt temaet om kropp og følelser. (RP s. 49-50: 
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler 
bevissthet om egne og andre grenser. (…) Gjennom arbeid med fagområdet 
skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen 
som utgangspunkt. (…) Barna skal bli trygge på egen kropp, får en positiv 
oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser.). Dette er et tema 
som kommer naturlig i lek og rutinesituasjoner, der man for eksempel 
hjelper barna å sette ord på vanskelige følelser når de ikke får den leken de 
vil, eller benevner kroppsdeler ved på- og avkledning. I tillegg vil vi ta det 
med videre inn i formingsaktiviteter og samlinger.  
 
Til slutt i november kan vi glede oss over at det nærmer seg jul og vi skal i 
gang med diverse aktiviteter i den forbindelse. Først og fremst har vi en plan 
om å få lagd et par flotte julegaver fra barna til dere foreldre, så hvis vi er 
litt hemmelighetsfulle i perioden fremover er det derfor.  
 
”Give the children love, more love and still more 
love – and the common sense will come by itself.” 
(Astrid Lindgren 1958, from the speech held at the reception of the H C Andersen Award) 
 
 
 

 
Lek  
 
Kropp og følelser  
 
Vi klarer nok ikke å 
holde oss unna å 
snik-begynne med 
litt jul J    
 
 
 
 
 
Planleggingsdager 
14. og 15. November 
– barnehagen stengt.  
 
I uke 46-48 blir det 
mulighet for 
foreldresamtaler – 
skriv dere på lista på 
tavla i gangen.  
 
I uke 47-50 (tirsdag, 
onsdag, torsdag) tar 
vi imot Musab, en 
elev fra Randaberg 
vgs. (helse- og 
oppvekstfag) som 
skal ha praksis hos 
oss J  
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INFO  

Hilsen alle oss på Ullandhaug  


