
OKTOBERBREV FOR HAKKEBAKKE 2020 
 

Barn og voksne på avdelingen er nå blitt godt kjent med hverandre. Barna gir uttrykk for at de føler seg trygge og er 
aktivt deltakende i samspill, lek og rutinesituasjoner. Gjennom hele året vil vi ha spesielt fokus på arbeidet med 
vennskap, gode relasjoner, inkludering, sosialt samspill og lek.  
 

FORUT: I Nanah og sjimpanseskogen blir barna kjent med fem år gamle Nanah som bor på landsbygda i Sierra Leone. 
Vi blir med henne på nye, spennende eventyr. Dette er et pedagogisk opplegg tilpasset viktige elementer i 
Rammeplan for barnehagen. Opplegget formidler en realistisk historie om hvordan det er å vokse opp i Sierra Leone. 
Det er fokus på barns ressurser, evner og ambisjoner, gir kunnskap, forståelse og respekt for andre kulturer og 
inspirerer til innsamlingsaksjon for FORUTs bistandsarbeid. 
 

Fredag 23. oktober er det markering av FN-dagen. Det blir kunstsalgsutstilling ute ved henting. Valgfritt beløp 
betales for kunsten. Inntektene går til FORUTs barneaksjon. Barna har samling  med sanger og historien om Nanah 
og sjimpanseskogen. Vårt mål er at barna skal skape noe eget, som et kunstverk, til inntekt for FORUT. De vil også få 
kjennskap til hvem vi ønsker å hjelpe og hvorfor vi samler inn penger. I tillegg får barna bli kjent med avdelingens 
nasjonaliteter og  barns rettigheter fra barnekonvensjonen. 
 

Våre gode venner, Pinnsvin og Kanin, introduserer barns rettigheter fra Barnekonvensjonen. De små fortellingene 
fra vennenes hverdag viser verdien av likeverd, toleranse og respekt for andre. Bøkene brukes til å gjøre 
Barnekonvensjonen kjent blant barna.  
 

Førstehjelp med Henry for barnehagebarn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-6 år. Målet 
er å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp. Henry-opplegget er utviklet for å øke barns bevissthet om, 
kjennskap til og interesse for førstehjelp. Samtidig handler det om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje hos 
barna og å spre kunnskap om Røde Kors' kjerneverdier som humanitet og nøytralitet. Ideen om at selv små barn kan 
ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig del av Henry-opplegget. 
   

 Fokusområde fra Rammeplan for barnehagen er også denne måneden: kropp, bevegelse, mat og helse. Vaner og 
handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. 
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og 
sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og 
sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna 
blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser (hentet fra Rammeplan for 
barnehagen). 
 
Frokost: Det er viktig for barnegruppen å ha ro i rutinesituasjonene før og i frokosten. Vi setter derfor stor pris på at 
alle barn, som skal spise frokost i barnehagen, kommer innen kl. 08.15. Frokosten varer frem til ca. kl. 09.00. Ta med 
matboks kun til frokost. Smørelunsj og fruktmåltid starter opp igjen den 1. oktober. 
Yttertøy: Det begynner å bli kaldere ute. Det er fint om dere kan ta med en tykkere utedress, varm genser, 
termostøvler/cherrox, lue og votter/regnvotter.  
Skiftetøy: Husk regelmessig å holde orden og sjekke barnets skiftetøy i garderoben. 
Foreldresamtaler: Det blir gjennomført foreldresamtaler i oktober og november. Det er satt av 30 minutter til hver 
samtale. Tema som blir tatt opp er bl.a. trivsel, samspill, lek, utvikling, språk og utviklingsmål. Se liste over tidspunkt 
inne i garderoben, og skriv opp barnets navn på ønsket dato/tid.  
 
Skolens høstferie er i uke 41. Vi setter pris på en tilbakemelding dersom 
deres barn skal ha noen dager fri denne uken. 
 

Studenter i uke 42 og 43: Synne og Marc er barnehagelærer studenter 
ved UiS og har praksisplass hos oss. 
Arbeidspraksis: Yusra er elev ved barne- og ungdomsarbeider 
utdanningen, og skal ha praksisplass hos oss hver mandag og tirsdag i 
tiden fremover. 
Vikar for Anette: I noen uker fremover skal Frida fra Ressurssenteret arbeide som utfører hos oss på Hakkebakke. 
Kjetil er på jobb mandag og tirsdag fra uke 42, og er på gruppe sammen med skolestarterne. 
 

Håper dere tar godt imot alle våre nye studenter og medarbeidere.  
Vi gleder oss til en spennende, kjekk og lærerik måned hos oss på HakkebakkeJ 
 
Hilsen fra Hanne, Frida, Siv Merete, Kjetil, Frøydis, Christine, Anette og Frida 

 

 


