
Hei november! Høsten er ganske merkbar – det er masse løv på 

bakken og trærne er i masse fine farger. Vi legger merke til 

endringene og har lurt litt på hvem det er som tar bladene av trærne. 

Barna mener det er vinden, men vi er ikke helt sikre enda😉 Vi 

utforsker både fantasien og virkeligheten når vi undrer oss med 

barna. 

Vann! Heldigvis har vi hatt mye vann i barnehagen og barna har blitt 

eksperter på sølekaker i alle former og fasonger. Det gjelder å ha en 

riktig rørepinne, vann, bøtte/kopp og helst litt jord, sand og såpe i.  

FN-dagen ble markert med hyggelig besøk av dere foreldre i 

barnehagen. Veldig hyggelig at så mange møtte opp. I barnehagen 

evaluerer vi hele tiden hva som er barns beste, og denne dagen la vi 

bort middagslaging for å kunne være til stede med barna grunnet 

manko på personal. Takk for forståelsen!  

Barna har vist stor interesse og har 

ønsket å høre om hvordan barna vi 

hjelper har det. Det har gitt et 

perspektiv på hvor heldige vi er som 

bor her vi bor. Vi har sett film, sett 

bilder og snakket om Barack barnehjem 

i India som skal motta pengene vi 

samlet inn på FN-dagen. I forkant av 

FN-dagen malte vi kunst som skulle 

selges. Vi malte et tre – da måtte vi 

blande forskjellige farger for å lage 

brun. Etterpå brukte vi q-tips for å lage blader på trærne.  



 

Vi pakker bort temaet «meg selv», der vi i oktober har sett mye på 

hva det innebærer å være «et selv». Man kan hjelpe hverandre, dele, 

trøste, spørre om hjelp, fortelle noe.. Vi snakker om «her-og-nå-

situasjoner» som oppstår og som kan oppstå og har lest bøkene «en 

liten vennebok» som tar for seg forskjellige tema. Disse har vi lest 

hver dag vi deler i grupper som en start på gruppeaktivitet.  

November er måneden for å gå ekstra i dybden på et tema som skal 

gå ut fra det barna i hele barnehagen interesserer seg for. Her må 

personalet utforske og studere barnas interesser for å lande noe 

felles for hele barnehagen. Felles prosjekt for barnehagen fremover 

blir værfenomenet REGNBUEN. Det blir spennende å utforske dette 

teamet på en tverrfaglig måte.  

Turdag mandager: husk sekk, vannflaske og noen votter i sekken. På 

mandag var halve gruppen på besøk til UiS der vi hadde blitt invitert 

på fortellerstund. Her fikk vi høre fire forskjellige eventyr - barna var 

helt oppslukt! På vei hjem måtte vi liste oss forbi en bjørn som sov og 

ikke tråkke på løvet for da kunne løvene våkne. Dette gjorde turen 

opp de bratte bakkene fra UiS litt lettere. Den andre halvdelen var på 

tur der barna fikk bestemme. Siden det var dagen for selveste 

Halloween, var det mye kjekk halloween-pynt å se på rundt omkring 

– dette var spennende!  

Kommende torsdag skal den andre gruppen på tur til UiS. Denne 

dagen går de fra barnehagen kl. 9.00 så da må barna som skal bli 

med være klar til å gå fra barnehagen da. Husk sekk og vannflaske 

denne dagen. Liste over hvem som skal, henger på døra.  

Det har vært litt vikarer i det siste – vi har stort sett v 

 



ært heldige med å ha faste vikarer som ungene blir trygge på. Vi 

ønsker å informere når det er vikarer, så følg med på tavlen i gangen 

– her skal vi prøve å holde dere oppdatert. Det henger også en 

oversikt over tørkeskapet som dere kan se på på morgenen – her 

vises hvem som er på jobb når.  

Ivar skal begynne i ny jobb og vi ønsker han masse lykke til på 

Kampen skole. Vi søker etter en ny barne – og ungdomsarbeider.  

Som alltid; ta kontakt hvis dere lurer på noe eller dere har noe på 

hjertet 😊 

Hilsen Ivar, Lin, Azra, Lin og Elise 


