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                                                                         Hei alle sammen:-) 

Vi har nå vært gjennom en høst hvor vi opplever at tilvenningen har vært god. Fokus har vært på å byg-

ge vennskap og ha gode opplevelser sammen, og det opplever vi har gitt resultater. Dagene er preget 

av masse lek, god stemning, humor og glede. De er rett og slett en skikkelig herlig og sammensveiset 

gjeng som går på Natur:-) På avdelingen har vi mye humor, tøys og tull sammen med barna. Ramme-

planen sier at «barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er med skapere av egen kultur i en 

atmosfære preget av humor og glede» (Kunnskapsdepartementet, 2017). Det at voksne og barn har tid 

til å leke sammen og kan tulle og tøyse med hverandre, skaper sterkere bånd, trivsel og masse glede. 

Og det er slik vi vil ha det på Natur! 

Et av høydepunktet nå på høsten har for mange av barna vært FN-dagen. De gledet seg til å selge kuns-

ten hvor vi hadde malt høsten og de øvde iherdig på det tradisjonelle høst showet de fremførte. Ekstra 

stas var det at «Den gule mannen» kom da han ble invitert og det var jo veldig greit å en gang for alle 

få bekreftet at det ikke er Monica som gjemmer seg inni der. Hun var jo på FN cafeen hele tiden sam-

men med ham! Beklager at noen av dere ble litt skremt da han stod der, men legg merke til at barna 

som har blitt kjent med ham gjennom høsten ikke ble det. De elsker jo høsten:-) Nå venter vi etter 

hvert spent på at den «Hvite damen» skal dukke opp i skogen forhåpentligvis med snø til jul. 

I år gikk tilvenningen så pass greit for seg sammen med et fantastisk vær, at vi fikk kommet ut masse 

på tur tidlig. Vettene og Godeterigjengen har allerede vært Storhaug rundt. Rampetrollene og Råkke-

trollene har holdt seg litt nærmere i barnehagen naturligvis på grunn av at disse gruppene også har de 

yngste med seg. Alle gruppene har hatt samling med eventyr og sang. Spør primærkontakt hvis dere vil 

høre mer. Grupper og turkamerater er godt satt og kjent for barna og rutinene når vi skal på tur sklier 

for det meste ganske bra syns vi.  

Og på en Naturgruppe er det litt rutiner som skal gå opp og da syns vi 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 da-

gen ute utover høsten og vinteren og så deretter gå på tur, forhåpentligvis for å fyr opp bål og storm-

kjøkken med god varm mat og/eller drikke:-) Dager det ikke går an å starte ute prøver vi å sende en 

sms så snart som mulig på morgenen slik at dere slipper å gjøre barna helt klare etter været. I perioden 

fremover vil vi nok uansett trekke inn på ettermiddagene. Og i Desember skal det skje så masse julete 

at vi vil være mer inne og bruke barnehageskogen mye mer fremfor å gå lengre turer.  

For ja, nå som oktober er over, begynner det altså tro det eller ei å nærme seg jul for oss. Dette er den 

kjekkeste tiden på året i barnehagen, men vi vet av erfaring at desember er en travel måned så vi kom-

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

over aktivitetene og rom til å nyte julestemningen som kommer etter hvert.  For eksempel ha god tid til 

julesamlinger og så må jo rampenissen få sjans til å rampe litt fra seg i det daglige! Så veldig, veldig 

snart vil dere kjenne pepperkakelukten når dere skal hente i barnehagen for vi skal lage kalenderen 

klar:-) Dere må gjerne også begynne å øve på julesanger hjemme, særlig «Santa Lucia» og «På låven 

sitter nissen» er sanger vi skal lære oss kjempegodt. 

Erik, Kalombi, Åse Marie, Chevahir og Monica på Natur   
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                                     Viktige eventer viktig å merke seg fremover: 

Foreldresamtaler: november kan også dem som ønsker den valgfrie foreldresamtalen gi beskjed om 

dette til Monica, så finner vi en tid. Vettene, altså skolestarterne, vil uansett bli kalt inn til en obligato-

risk i slutten av februar når man skal begynne å forberede papirer som skal inn til skolen. 

November 17 og 18: Planleggingsdag, barnehagen er stengt! 

Mandag 21 november: Show for ALLE «Bjørnen» på tau scene. 

November 24: Erik fyller 32 år. 

Desember 2: Hallvard fyller 5 år. 

Desember  22: Kalombi fyller 59 år. 

Desember 26: Maria Victoria fyller 5 år. Vi feirer før jul.  

Luciafrokost. For barna med foreldre, søsken og besteforeldre. Mer info med dato kommer! 

Nissefest for barna. Mer info med dato kommer! 

Julebord for barna. Mer infor med dato kommer! 

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

for resten av romjulen.  

Grupper på tvers: Vi fortsetter med grupper på tvers på huset på torsdager fremover. Vettene skal ha 

sitt eget opplegg med eksempelvis museumsbesøk o.l. og tre og fireåringene sitt opplegg med de voks-

ne som har fått ansvaret der. Therese, Monica og Cevahir har ansvar for Vettene. Mark, Åse Marie og 

Christina for treåringene og de eldste på Svalene. Så er det Erik og Shanze som har ansvar for fireåring-

ene. 

 

 

 

 


