
Nyhetsbrev for Bakken 

November og desember 
 

I første del av november vil vårt fokus være på HMS. Vi kommer til å bruke en dokke som 

heter Henry. Ved hjelp av Henry vil vi bli kjent med hva som befinner seg i ett 

førstehjelpsskrin. Henry er en livlig gutt som er aktiv og leken. Han er litt uheldig og skjærer 

seg mens han deler opp frukten, han detter av sykkelen og skader seg. Vi ønsker å få barna 

med å undre seg over hva der er som skjer med Henry. Hva kan vi gjøre for ham? Hvem skal vi 

snakke med, hvordan kan vi hjelpe ham? 

 

 

Mot slutten av november begynner vi å forberede oss til jul. Vi skal ha juleverksted, synge 

julesanger, bake pepperkaker og lussekatter. Det kommer til å være adventsamling hver 

mandag. Vi skal også lage en julekalender som barna skal få trekke hver sin dag, fram mot jul.  

 

 

Mål for november og desember 

• Få kjennskap til førstehjelp, førstehjelpsskrin, undre seg over hva man kan gjøre når 

man oppdager at noen har skadet seg. 

• Få kjennskap til noen juletradisjoner. 

• På tur til alle årstider, evt. På samme sted for å se og lære om forandringene som skjer 

i naturen.  

• Eksperimentering med formingsaktiviteter.  

• Vise og vite forskjellige følelser 

 

 

 

 

 



• Vi velger nøkkelord som beskriver: følelser (glad, trist, lei seg, sint, redd).  

Gjenstander vi finner i førstehjelpsskrinet (plaster, saks, salve, bandasje mm) og noen 

nøkkelord som er knyttet til Jul (adventslys, julestjerne, juletre, Julenisse, gave, gi, få, vær så 

god, takk). Vi kommer til å lage plakater med bilder som illustrerer nøkkelordene. Dette fordi 

at barna kan få bedre forståelse av tema (bruk av konkreter, støtte til muntlig uttrykk) i tillegg 

stimulerer bildene til samtaler om tema. Vi henger dem på avdelingen da kan barna selv ta 

initiativ til samtale (når det passer barna). 

• På turene kommer vi til å snakke om førstehjelp. Vi ser på førstehjelpsskrin, snakker om 

følelser og om det å hjelpe og trøste. 

 

Hvorfor gjør vi dette? 

• Vi velger nøkkelord i de forskjellige temaene for å sette fokus på akkurat disse ordene. Dette 

for at barna utvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd (Rammeplan for 

barnehagen, 2017) 

• Vi snakker om følelser for at barna kan etter hvert gjenkjenne og være i stand til å sette ord på 

sine egne og andres følelser. I rammeplanen (2017) står det: «Barnehagen skal være et trygt 

og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og 

andres følelser.» 

• Vi snakker om førstehjelp, for at barna ikke blir redd når noen slår seg, og for at de vet hva de 

kan gjøre for dem (spørre hvordan det gikk, hente en voksen og hjelpe). 

• Vi gir barna opplevelser knyttet til Jul for at barna får kjennskap til grunnleggende verdier i 

kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er 

representert i barnehagen. (Rammeplan, 2017). 

 

 

Torsdag 11.11 og fredag 12.11 er barnehagen stengt pga. planleggingsdager.  

 

Det begynner å bli kaldere ute, og mye regn og vind, fint om dere passer på at barna har godt 

med skift, regnklær, votter og ull til å ha under regntøyet.   

 

 

 

 

 

Hilsen  

Susanne, Ingvild, Elin, Erlend og Susi 

 

 


