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                                                                         Hei alle sammen:-) 

Vi har nå vært gjennom en innholdsrik høst hvor vi har tatt i mot mange nye barn på avdelingen, nå sist 

Maria Victoria, så fokus har vært på å bygge vennskap og ha gode opplevelser sammen. Dagene er pre-

get av masse lek, god stemning, humor og glede. De er rett og slett en herlig gjeng. På avdelingen har vi 

mye humor, tøys og tull sammen med barna. Rammeplanen sier at «barnehagen skal være en kultur-

arena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og gle-

de» (Kunnskapsdepartementet, 2017). Det at voksne og barn kan tulle og tøyse med hverandre, skaper 

sterkere bånd, trivsel, og masse glede, og det er slik vi vil ha det på Natur! 

Ellers i høst har vi vært en del på tur i nærområdet. Vettene er godt i gang med sine greier og vi har 

lært mer om fuglelivet og årstiden vi er inne i. Høydepunktet nå på høsten har for mange av barna vært 

FN-dagen. De gledet seg til å selge kunsten de har laget, og de øvde masse på showet de fremførte. Vi 

fikk også samlet inn en veldig god sum til Forut, over 8000kr. Det er utrolig bra og ny rekord her i bhg! 

Vi syns det  er deilig å starte dagene ute for som sagt mange ganger før blir det langt mer tid til lek og 

disse gode opplevelsene da. Men vi ser også endring hos barna til hvordan de tar imot de forskjellige 

værtypene, og hvordan været inspirerer leken. Regn er kjekt, for da kan vi leke med vann og sørpe, 

vind er spennende, for da kan vi se på hva som svever i luften, og solen kjenner vi at varmer oss, også 

på de kalde dagene. Vi ser også godt hvor robuste barna på Natur blir når de er vant til å takle litt vær. 

Vi kommer til å fortsette med å starte dagen ute utover høsten og vinteren og så deretter gå på tur. 

Men vil nok i perioden fremover trekke inn på ettermiddagene. I Desember skal det skje så masse jule-

te at vi vil være mer inne og bruke barnehageskogen mye. Det er blant annet fordi vi skal starte hver 

dag med julesamling og rampenissen må jo få sjans til å rampe litt hver dag! 

Nå som oktober er over, begynner det altså tro det eller ei å nærme seg jul for oss. Dette er den kjek-

keste tiden på året i barnehagen, men vi vet av erfaring at desember er en travel måned så vi kommer 

til å starte med en del juleforberedelser allerede i november. Dette gir oss mulighet til å få mer ro over 

aktivitetene, og det gir oss en mulighet til å nyte julestemningen som kommer etter hvert. I år vil vi fak-

tisk begynne ekstra tidlig fordi Monica vil være borte fra 15. november t.o.m 2. desember, slik at mye 

er på plass allerede da. Så veldig, veldig snart vil dere kjenne pepperkakelukten når dere skal hente i 

barnehagen for vi skal lage kalender:-) Dere må gjerne også begynne å øve på julesanger hjemme, sær-

lig «Santa Lucia» og «På låven sitter nissen» er sanger vi skal lære oss kjempegodt. 

Vi har som dere vet hatt et veldig høyt sykefravær denne høsten som så mange andre skoler og barne-

hager. Dette er selvfølgelig ikke ønskelig og det er alltid synd når vi ikke får gjennomført det vi hadde 

planlagt for barna. MEN det må understrekes at høsten har vært veldig fin til tross for dette fordi det er 

en helt enormt kjekk barnegruppe vi har på Natur som tar godt vare på hverandre og sammen får vi 

skuta til å gå fremover likevel. Barna ser ut som de trives og har det bra, og det er nå det viktigste. Og 

så er vi veldig glade for at det endelig er lov å samarbeide med resten av huset! Det har faktisk vært 

helt magisk:-) 

Følg med i ukespeilet som legges ut, der kommer det bilder og mer detaljert om det som skjer på avde-

lingen fremover. 

Med vennlig hilsen 

Erik, Philip, Kalombi, Åse Marie, Chevahir og Monica på Natur   
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                                     Viktige datoer å merke seg: 

 

November 11 og 12: Planleggingsdag, barnehagen er stengt! 

November 15– desember 2: Monica har ferie og eksamenspersmisjon. Karoline som er 3.års student på 

barnevern er vikar en uke, Kalombi skal jobbe noen ekstra dager og PVS vil bli brukt enekelte dager for 

å sikre god bemmanning. 

November 24: Erik fyller 31 år. 

Desember 2: Hallvard fyller 4 år. 

 Desember 3: Noor fyller 5 år. 

Desember  22: Kalombi fyller 58 år. 

Desmber 26: Maria Victoria fyller 4 år. Vi feirer før jul.  

Desember 10: Luciafrokost. Mer info kommer, men sett av morgenen frem til kl.09.00 for å spise hos 

oss og se Luciatog. 

Desember 16: Nissefest for barna. Mer info kommer. 

Desember 21: Julebord for barna. 

Barnehagen stenger kl. 12 julaften og Nyttårsaften. Dere vil få en påmeldingslapp for disse dagen og for 

resten av romjulen.  

 

 

 

 


