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Barns beste, først! 

MÅNEDSBREV HVIT BASE - NOVEMBER 2022                 

Evaluering av Oktober 
 

 

I Oktober har vi fortsatt med verdensromtemaet vårt hvor barna har 
blitt kjent med nye planeter, månen vår og blant annet tyngdekraft. 
Da har vi sett på filmer hvor astronauter har vist oss hvordan det er 
å være i verdensrommet uten tyngdekraft – hvordan det er å pusse 
tenner, og å lage seg en «sandwich». Da vi hadde om planeten 
Mars, snakket vi en del om den store vulkanen som heter Olympus 
Mons, som er solsystemet vårt sin største vulkan. Den er omtrent 
600 km bred og 25 km høy. Da måtte vi selvsagt lage vår egen 
vulkan i sandkassen med Cola Light og Mint Mentos. Det ble ikke 
så veldig stor sprut, men barna synes det var veldig gøy. Vi fant ut 
at dette må vi prøve flere ganger med større Cola, vanlig Cola og 
flere Mentos. Kanskje blir spruten større!? 
Vi har også hatt stort fokus på Forut hvor vi har blitt kjent med 
Indrani fra India, og Monki. Vi har hatt samlinger hvor vi har snakket 
om likheter og ulikheter mellom oss og Indrani. Dette synes vi var 
veldig spennende, og barna kom med mange spennende innspill. 
De fikk se ulik kunst i inspirasjonsheftet, og valgte at de ville male 
noe som gjør dem glad på steiner. Det ble regnbuer, sol, dinosaur, 
gress og mye mer. For en nydelig kunst! 
Vi har vært så heldige å ha to barnehagelærerstudenter – Brit og 
Angelica -  hos oss i to uker, og som har sin tredje og siste uke nå 
første uka i november. Angelica har sin aller siste uke med oss, 
mens Brit kommer tilbake til oss 4 uker i vår 2023. Det gleder vi oss 
til. 
 

Planer for November 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vi ser at interessen for verdensrommet dabber av, og vi tenker da 
at det er på tide å avslutte prosjektet. Det står i rammeplanen: 
«Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen 
og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få 
innflytelse på det som skjer i barnehagen.» 
Morgenene og kveldene er mørke, og å ferdes ute kan være farlig 
om vi ikke passer godt på. Vi er vanskelige å se for førerne av 
bilene – spesielt i mørket og vått vær, og det er derfor viktig at vi 
har kunnskap om hvordan ferdes i trafikken. Vi har mye fokus på 
trafikksikkerhet ellers når vi er ute på tur, men fra november og 
videre i vinter vil vi ha stort fokus på Trygg Trafikk. Vi oppfordrer 
også dere foreldre til å snakke med barna deres om hvordan ferdes 
i trafikken i og rundt barnehagen. 
Vi vil også minne om å ALLTID lukke porten og sette lenken på, og 
ikke la andre enn ditt/dine barn gå ut av porten. Det er også kun de 
voksne som skal åpne/lukke porten. 
Vi vil også begynne med litt førjulsforberedelser. 
 
Minner om planleggingsdagen fredag 18. november. Da er 
barnehagen stengt! 
 
 
Hilsen Vegard, Gry, Anita, Naime, og Ingrid 
 

Månedens sang «Trygg trafikk for store og små»,  
 

Praktisk informasjon Høststormene setter inn. Det er derfor VELDIG viktig at dere daglig 
sjekker at barna har nok skiftetøy i kurven. Spesielt sokker og 
bukser. Husk at når dere tar med våte klær hjem, så må det 
erstattes med nytt tøy. 

 


