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Hva skjer på Engen i november? 

MÅNEDSBREV NOVEMBER - ENGEN

Litt om måneden som har vært 

Kjære alle Engen-foreldre! Oktober måned har vært en flott og innholdsrik
måned. Vi har arbeidet med temaet «Mangfold og fellesskap», forberedt oss til
FN-dagen, og hatt halloweenfest. I tillegg til dette har vi hatt flere fine turer til
barnas hus. På tur har vi bl.a. samlet inn blader som vi tok med oss tilbake til
barnehagen. Disse skulle vi bruke i formingsaktiviteten til FN-dagen. Barna fant
mange fine blader vi kunne bruke!
De yngste på avdelingen har hatt et prosjekt: «Verden rundt med eventyr og
musikk» for å anerkjenne og synliggjøre det kulturelle mangfoldet som er
representert i barnegruppen. Gjennom arbeid blir barna bevisst på at det er
flere nasjoner som er representert i barnehagen. De får kjennskap bl.a. om
kultur i ulike land, de blir kjent med noen ord på ulike spåk (som god morgen,
hei ...), små fakta, eventyr og musikk. Rammeplan for barnehagen har føringer
om respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i et
inkluderende fellesskap. «Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og
anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet»
(Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 9), og at «alle barn skal kunne få oppleve
demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold,
uavhengig av kommunikasjons evner og språklige ferdigheter» (ibid., s. 8-9).    
Mandag 24. oktober markerte vi FN- dagen i barnehagen. Vi pyntet avdelingen
og kunstverkromet, lagde lapskaus og øvde på sanger: «Hei, hello, bonjour, guten
tag», «Morgendagens søsken». Det var stor stas for barna da besøket kom, de
hadde gledet seg masse til å fremføre sanger og vise dere kunstverkene. Takk
for godt oppmøte på FN dagen! Veldig kjekt med slike tradisjoner.

Vennskap, mangfold og fellesskap / advent og jul
Denne måneden skal vi ha fortsatt fokus på vennskap, fellesskap og mangfold,
slik at vi gir barna gode fellesopplevelser. «Barnehagen skal gi gode vilkår for lek,
vennskap og barnas egen kultur» (ibid., s. 20). I slutten av november skal
avdelingen begynne å fokusere på jul og advent. Vi jobber med temaer i grupper,
samling og i lek. Gjennom dette får barna utvikle sin sosiale kompetanse.
. 



Vi skal bl.a. bake pepperkaker og lage pepperkakekalender som vi henger i
vinduet på avdelingen, og barna skal hver sin dag fra 1. desember få trekke et
pepperkakehjerte fra kalenderen mens vi teller ned til julaften. I tillegg til
julekalender skal vi ha på Engen adventskalender med bøker hvor alle tar med
seg en bok som de liker. Vi skal pakke de inn miljøvennlig, og hver dag i
desember skal vi lese en av bøkene. Det vil si at barna får hørt 17 nye bøker i
desember, og ekstra stas og fokus på det barnet som har med dagens bok
(greit hvis barna leverer sin bok senest innen 30. november).
Gjennom arbeid «skal barnehage bidra til at barna får kjennskap til
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent
med religioner og livssyn som er representert i barnehagen» (ibid., s. 55), og
«utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og
ulikheter i et fellesskap» (ibid., s. 55). 

Språk
I "rammeplanen for barnehagen" kan en lese at barnehagen skal bidra til at
barna utrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter. På
Engen bruker vi forskjellige hjelpemidler for å stimulere språket. I denne
måneden skal vi ha fokus på ord som er knyttet med vennskap, mangfold og
felleskap & advent og jul.
Bøker: eventyr fra forskjellige land, kart og fakta bøker om verden, forskjellige
land og andre kulturer, ulike bøker om vennskap, følelser og livsmestring.
Begreper: venner, turvenn, leke, dele, hjelpe, trøste, samarbeide, følelser (glad,
trist, lei seg, sint), advent, Lucia, jule/pepperkake, adventskalender, adventslys,
julegave, julepynt, kaldt, fryse, vinter, vinterklær.
Sanger/regler vi ønsker å ha fokus på denne måneden er: «Fader Jakob» på
ulike språk, «Hei, hello, bonjour, guten tag», «Det er godt å ha någen», «Skal vi
være venner», «En ring av gull», «Nå tenner vi et lys i kveld», »Lucia sangen».
Månedens sosiale mål: støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan
få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. 
Vi ønsker også å ha et ekstra fokus på selvstendighetstrening. Vinteren er på
vei og det betyr mer klær og en del skift. Derfor skal vi jobbe med å ha det
ryddig på garderobeplassen og at barna skal få prøve selv før de ber om hjelp.
Det vil si å kle av og på seg selv, henge opp klær, sko, åpne sekken sin osv. Vi gir
dem tid, mulighet og oppmuntring. Og vi ser at alle klarer om de får mulighet
til å prøve selv. Ønsker at dere også jobber med dette hjemme.



Praktisk informasjon

Empati - er viktig for å kunne etablere vennskap og nære relasjoner til
andre, og vil også fungeresom en motvekt mot for eksempel mobbing.
Selvhevdelse - evne til selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta
aktivt i sosiale fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei til det
du for eksempel helst ikke bør være med på.
Samarbeid - en viktig side ved samarbeid er å følge regler og beskjeder.
Samarbeid innebærer å dele, hjelpe andre og være gjensidig avhengig av
hverandre.
Selvkontroll - handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre.
Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å
reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller
slåss.
Ansvarlighet - dreier seg om å utføre oppgaver og vise respekt for egne og
andres eiendeler og arbeid. Utvikling av ansvarlighet vil ha sammenheng
med å få ansvar gjennom medbestemmelse og ta konsekvensene av
ansvaret. Ansvarlighet handler også om evnen til å kunne kommunisere
med voksne.

Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig
for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for
trivsel, utvikling og læring. Sosial kompetanse er et sett av ferdigheter,
kunnskaper og holdninger som vi trenger for å mestre ulike sosiale miljøer.
Språk er en av de mest sentrale faktorene for sosial kompetanse og for å
lykkes faglig på skolen.

Stadig bedre

Skulle barnet ikke komme, eller kommer senere i barnehgen – ring eller
send en sms innen kl. 9:00 (Engen - 907 51 990).
Alle må sjekke at dere ligger inne med riktig mailadresse på IST.
Minner om foreldreundersøkelse som får dere tilsendt i november. Det er
viktig for oss med tilbakemeldinger og vi setter stor pris på om dere tar
dere tid til å svare på denne undersøkelsen. 
Huskeliste for turdag (mandager): sekk og vannflaske.



Viktige datoer

Det begynner å bli kaldt ute. Vi ønsker gjerne at dere tar en ekstra titt i
garderobe om barnet har nok klær til vinteren. Det er viktig for oss at
barnet har en del skiftetøy, samt gode og varme klær på denne tiden. Husk
at barn som er tørt og varmt, er et lykkelig utebarn.

17. og 18. november - planleggingsdager - disse dagene holder barnehagen
stengt. 
28. november – første adventssamling.

Ønsker alle en flott november måned 

Hilsen fra Andrea, Embla, Silje, Zainab, Martine og Sylwia


