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Oktober måned farget naturen med de fineste farger og inspirerte oss til å sette i gang med 

kreative aktiviteter. Gjennom det fikk barna erfaring med å bruke ulike farger sammen, male 

med både svamp og fingre, lime tørkete høstblader. Er man godt oppmerksom, kan man se 

en unge som gjemmer seg i en haug med høstløv når 

man ser på maleriene. Dette gir oss assosiasjoner til  

en bok av  Svein Nyman Lars er Lars som vi har lest 

mye i oktober. Lars kommer fram litt og litt med å vise 

føttene, beina, magen, armene, hodet, nesen og 

munnen – og helt til slutt blir han borte!  

I oktober har vi hatt FN- kafe for foreldre, gått tur i 

nærmiljø for å se hvor ungene bor, vi har gått en tur til 

Speiderskogen og undersøkte terrenget der og så blant 

annet på 2 digre gravemaskiner jobbe.  

Vi ansatte merker at gruppa vår begynner å bli mer 

avslappet, leken og trygg. Det oppstår flere former for omsorg og kommunikasjon mellom 

barna. Det er særlig synlig når vi jobber i mindre grupper.  

 

Nytt denne høsten i barnehagen vår er et felles prosjekt i november måned. Målet var å 

finne et felles tema som barna er opptatt av på tvers av avdelingene. På denne måten ville vi 

støtte og ivareta barns behov og uttrykk i hverdagen. Etter å ha observert barnegruppene 

gjennom denne høsten kom vi fram til tema - regn og regnbue som værfenomener. Så vi lar 

juleforberedelsene ligge litt og vente (selv om ja, det nærmer seg!) og imens skal vi 

observere, leke, male, synge, forske og lage fortellinger om regn og regnbue.  



Siste mandag i november er det tid for den 1. adventsamligen i Haugtussa. 

 

Vi vil minne alle om at det er planleggingsdager i Haugtussa barnehage torsdag 17. - og 

fredag 18. november. Da er barnehagen stengt. 

På tavlen i inne-garderoben har vi hengt opp en fin ramme der vi har begynt å skrive kort om 

«dagen i dag». Om personalet er opptatt på sein vakt kan man få med seg dagens 

høydepunkter ved å lese skrivet på tavlen. Å være sammen med barna er vår største 

prioritet – er det travelt på avdelingen, kommer vi ikke til å bruke tid på «dagen i dag»- 

lappen. 

Det nærmer seg tid for foreldresamtaler. Pedagogisk leder skal ta kontakt med de enkelte 

foresatte og avtale tid. Foreldresamtalene skal skje innen tidsramme 09:00- 14:15. En 

samtale varer en halv time. 

Emma skal begynne i ny jobb i januar. Vi ønsker henne lykke til videre! En ny ansettelses 

prosess er allerede i gang.  

 

 

 

Med vennlig hilsen Thanh, Emma og Kristina 



 

 

 

 

 

 


