
  

 

 

 

månedens tema 
«Fortell meg…» 

 

Vi fortsetter med å lese og 

fortelle, men denne måneden 

skal vi bli bedre kjent med 

figurene i Kardemommeby 

 

 

Studenter 

i år er det to jenter fra 2.klasse 

på UIS som kommer og skal 

være med oss hele 

november!! De skal få lov å 

teste ut hvordan det er å 

være leder på avdelingen, 

legge opp dagen og lage 

opplegg til barna! 

 

Tusen takk for en fantastisk fin 

FN-feiring vi hadde her i 

barnehagen! Kjempekoselig å 

se dere alle hadde tid og 

anledning til å komme! 

 

Med deres hjelp klarte vi å 

samle inne 7000 kr til forut sitt 

arbeid! 

 

 

Tiden går fort når vi har det gøy, plutselig var vi godt 

inn i november… 

Oktober ga oss mange fine utedager. Både ute i 

barnehagen, men også mange flotte turer ut av 

barnehagen 

Ungene har alltid masse gøy å finne på ute. Det er 

klatring og sølekaker, rødt lys og sykling. Og visste dere 

det; barnehagen har en egen gullgruve med flotte 

steiner!!  

Ute på tur var det en av guttene som fant en perfekt 

pinne til Ruffen. Vår egen sjøorm som vi var i byen og 

leverte til biblioteket! Vi prøvde flere ting for å få den 

perfekte sjøormen slik vi ville, men det var ikke før noen 

få dager før levering at vi klarte å gjøre den ferdig! 

Resultatet kan dere se selv om dere tar turen ned til 

sølvberget😉 

 

 

 

Vi har også blitt enda bedre kjent Tambar. Ungene elsker 

det lille trollet som tar oss med på forskjellige eventyr. 

Bøkene til Tor Åge Bringsværd er utrolig fine, med mange 

fine tegninger som ungene lever seg inn i.  

Ellers er boken om lille Larsen en slager.  Vi har mange 

diskusjoner hva vi skulle ha gjort om vårt hus hadde flydd 

av gårde, opp på et fjell som Brekkebenfjellet!   

S E P T E M B E R B R E V  Novemberbrev 
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relasjonskompetanse 

Hva er en følelse? Det å sette ord på 

følelsene sine er ikke alltid lett, hvorfor 

kjenner vi på de forskjellige følelsene, og 

er det noen følelser som er bedre enn 

andre? Eller er det noen følelser som ikke 

er lov å vise?? Har alle de samme følelsene 

som deg?? 

 

 

Lekbasert læring  

Vi fortsetter med å ha fokus på 

selvregulering. 

Vi voksne skal være aktive ute sammen 

med barna i forskjellige regelleker. Hvis 

noen husker noen gøye leker de lekte da 

dere var små, må dere gjerne komme med 

forslag😉 

 

 

Relasjonskompetanse  

I oktober begynte vi med å ha fokus på følelser, 

på følelsene redd og lei seg. 

Vi hadde opplegge klart, men måtte endre litt 

fokus da vi oppdaget mobbing på avdelingen. 

Så fokuset ble retta mer mot «hvordan være 

vennlige med hverandre selv om vi ikke er 

bestevenner»! 

Mobbing er noe ingen ønsker skal skje, og 

kanskje tenker at ikke skjer i barnehagen. Men 

dessverre ser vi dette også her. Ofte opplever vi 

at ungene kanskje ikke helt forstår omfanget av 

hva ord betyr eller hva mobbing er og blir 

«overraska» når vi snakker om at det de holder 

på med faktisk er mobbing. Derfor er det så 

utrolig viktig at vi setter ord på det og ikke minst 

ser det!  

(Opplever vi mobbing vil vi ta kontakt med dere foreldre det 

gjelder, for at vi kan gjøre noe mot det sammen) 

   

Lekbasert læring 

Regellek har også vært fokus på avdelingen den 

siste måneden, og dette sammen med voksne. 

Her er alle med, og de kommer ofte og spør oss 

voksne om vi kan leke «rødt lys» eller 

«kakemonster» 

Grunnen til at vi har fokus på regelleker er at 

dette er med på å stimulere selvreguleringen. 

Barna må bruke oppmerksomheten, 

arbeidsminnet og impulshemming for å være 

med på leken. De må lytte til reglene, de må 

huske de forskjellige reglene, og for å holde seg 

til reglene må de følge veldig godt med. De må 

dessuten vente på tur- noe som krever 

impulshemming. Men så får barnet også en 

opplevelse at det er verdt å vente på tur! 

 

 

Vi ønsker dere alle en god 

november måned! 

Skulle det være noe i løpet av 

dagen, må dere bare ta kontakt 

på tlf eller mail! 

 

Ammna, Hanne, Arsema og 

Reidun 
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 Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag  

 4.nov 
Studentene 

kommer😊 
 
Svømming med 
førskolen 

5.nov 
Turdag  

6.nov 
Utedag  
 
Vi leker 
doktortikken 

7.nov 
Gruppedag  
 
 
Middag  

8.nov 
Førskolen på tur 
 
Gruppedag  

 11.nov 
Svømming med 
førskolen  
 
Turnhallen  

12.nov 
Turdag  

13.nov 
Utedag 
 
 
 

14.nov 
Planleggingsdag 
Barnehagen er 
stengt 

15.nov 
Planleggingsdag 
Barnehagen er 
stengt 

 18.nov 
Svømming med 
førskolen, siste 
gang! 

19.nov 
Turdag  

20.nov 
Utedag  

21.nov 
Gruppedag  
 
middag 

22.nov 
Førskolen på tur 
 
Gruppedag 

 25.nov 
Kardemommeby 
Kl.12 

26.nov 
Turdag  

27.nov 
Utedag  

28.nov 
Gruppedag 
 
Middag  

29.nov 
Førskolen på tur 
 
Gruppedag 

Les en bok eller to 

Å lese bøker med barn er en ypperlig 

aktivitet i barnehagen, og hjemme. Barna 

får blant annet videreutviklet sin 

begrepsforståelse, opplever samspill, 

lærer å fortelle og formidle selv, og det 

gir forhåpentligvis økt leselyst videre i livet. 

Her i barnehagen leser vi både inne og 

ute, i barnehagen og på tur.  

Kardemommeby 

Vi er så heldige å bli invitert til Solborg 

folkehøyskole hvert år på teater nå før 

jul.  

I år er det kardemommeby vi skal se. 

Forestillingen begynner kl 12.00, så vi 

tar med oss mat og spiser før vi går 

inn. 


