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REFLEKSJONER FRA MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: 
Oktober er forbi, og vi ser at nesten alle bladene som har dekket trærne over 
oss, nå dekker bakken under oss. Vi har gått en del tur, og vi har fått jobbet en 
del i smågrupper denne måneden. Været har stort sett vært på godsiden, og vi 
har som vanlig tilbrakt mye tid ute i den friske gode høstluften. Barna begynner 
mer og mer å finne sin plass i gruppen, og vi kjenner nå at det føles som vi har 
vært akkurat denne gjengen mye lengre enn bare 3 måneder.  
 
Vi merker Hakkebakkeskogen-temaet er i full sving, og flere av barna har 
begynt å bruke det i leken. Vi hører barna synge sangene i uteområdet, og ser 
ofte at det samles nøtter. Så det er veldig kjekt å se virkningen av det, og at 
barna får kjenne på felleskapet rundt kjennskap til hakkebakken-universet. 
 
Vi har jobbet mye mot FN-cafen denne måneden, både i forberedelser av 
kunstverk og øving på sang. Vi vil gjerne si:  
Tusen takk!! for godt oppmøte, og takk til alle som bidro i innsamlingen til 
Abrac Barnehjem i Brasil, og ikke minst takk for at dere bidro til at det ble en 
ekstra kjekk ettermiddag her i barnehagen. 

  

MÅNEDEN SOM KOMMER:  
Tenk nå står november for tur. Vi skal allerede begynne å tenke på, og 
planlegge, juleforberedelser. I den anledning tar vi gjerne i mot det dere måtte 
ha av glass (tomatpure-glass, små syltetøy-glass, peanøttsmør-glass), da dette 
er noe som kommer godt med når vi skal planlegge juleverksted. 
 
Vi begynner med LESEKORKEN nå i november! Da samler vi melkekorker for 
hver bok som blir lest, både hjemme og i barnehagen. Dette gjør vi for å skape 
gode lesevaner hos barn, foreldre og personalet, og for å øke 
språkstimuleringen for alle barn gjennom leseaktiviteter. Vi setter frem en skål 
med korker + en vase til å samle opp på toppen av klesboksene, så hiver dere i 
en kork pr bok som har blitt lest hjemme. Dette blir kjekt! God lesing!  
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