
Evaluering av oktober. 

Nok en høstmåned er straks forbi.  

På Sleipner observerer vi at barna har funnet seg til rette og 

funnet sin plass i gruppen. Barna har  blitt kjent med mange 

av våre faste rutiner og vi har fått på plass en god dagsrytme.  

Selv om det enkelte dager er færre barn på avdelingen enn 

andre dager, opplever vi at vennskapsbånd er knyttet og at  

venner savnes når de må være hjemme på grunn av sykdom.  

I samlingsstundene før FN dagen har vi hatt fokus på        

vennskap. Barna har fått hilse på Kanin og Pinnsvin i           

forbindelse med barnekonvensjonen. Dette er et vanskelig tema  

å formidle til små barn, men ved hjelp av vennebøkene har vi 

lest og snakket om blant annet at alle barn har rett på et navn 

og rett på mat og rent vann. Sammen sang og snakket vi om at 

alle har navn på avdelingen, vi har undret oss over hva vi spi-

ser og hva vi liker best. Vi har og hørt og sett rettighetsslottet 

utarbeidet av Redd barna. Våre erfaringer rundt det å formidle 

barnekonvensjonen, er at det viktig å fortelle historier som  

barna kan kjenne seg igjen i og det gjør de gjennom Kanin og 

Pinnsvin sine historier.   

Det var fantastisk å se at så mange hadde mulighet til å     

komme på FN-cafeen vår og sammen samlet vi inn en god sum 

som sendes ned til Abrac i Brasil.  Tusen hjertelig takk for både 

kaker, boller og penger. 

 

 

Denne måneden har vi trent på å vente på tur.         

Det blir ingen naturlig skille for barna når vi går ut og inn og i 

av—og påkledning. Vi har valgt å løse dette ved for eksempel at 

alle de voksne setter seg ned på gulvet og hjelper til med     

påkledningen, før en gruppe går ut og resten følger etter.      

Vi forbereder barna på hvem som skal kle seg først og hvem 

som skal gå ut først. Barna hjelper til med å finne passende tøy 

ved at vi sammen samtaler om hva vi tror vil  passe i dag når vi 

ser ut. Vi deler barna opp i mindre grupper, slik at det ikke er 

for mange i garderoben samtidig.  Selv om det til tider kan bli 

litt småkaotisk har vi fokus på å ha god tid og vi benevner alle 

plagg vi tar både av og på. De største barna blir «heiet frem» til 

å mestre deler av av—eller påkledningen selv 

Når vi går inn igjen, deler vi og opp i mindre grupper og en    

voksen følger inn, kler av og vasker hendene før vi setter oss til 

bords. 

Vi har kommet godt i gang med samlinger før vi spiser. Også 

her har vi måttet tenke på hvordan vi skal lage gode rammer 

rundt samlingene i en litt annerledes tid. Derfor har vi valgt å 

ha de fleste samlingene i fingarderoben hvor barna sitter på 

hver sin lille pute eller i stolen sin. Det forventes ikke at alle 

sitter ned på hver sin pute, men at de er tilstede i samlingen. 

Noen vandrer litt rundt eller trenger et fang. Vi opplever at  

barna deltar i et fellesskap med felles fokus mot noe som skjer. 

Vi har variert mellom ulike samlingsesker med spennende   

innhold og vi har snakket og sunget mye om høsten og regn. 

De sangene vi bruker ofte henger på forskjellige steder i      

rommet slik at barna kan kjenne igjen sangen ved hjelp av    

bilder   

 



November 

I måneden som kommer vil vi avslutte temaet høst og bevege 

oss forsiktig inn i julens magi.  

Men høsten er ikke helt over riktig ennå. 

Vi har som mål å begynne med fast turdag hver torsdag. I første 

omgang går vi kortere turer rundt barnehagen før vi etter hvert 

begynner å utforske nærmiljøet vårt. I følge rammeplanen skal 

barnehagen bidra til at barna opplever naturen og naturens 

mangfold og at barna skal få gode opplevelser med friluftsliv 

året rundt.  

Noen ganger går en gruppe, mens andre ganger går hele         

avdelingen på tur. Vi har holdt oss rundt i nærmiljøet ettersom 

målet foreløpig er å øve på hva vi gjør når vi går tur. Det vi har    

fokus på er å holde i en hånd eller i en vogn for de som går selv, 

høre på de voksne og vi har gode samtaler om det vi møter langs 

veien. Sammen skal vi lære og bli glad i naturen og undre oss 

over det vi møter på vår vei.  

Når vi kommer til slutten av november begynner nisser og lys å 

dukke opp på vår avdeling. Vårt mål er at barna skal gå en    

rolig og stemningsfull førjul i møte. Vi ønsker å legge igjen små 

drypp som kan pirre nysgjerrigheten til barna slik at vi         

sammen kan kose oss med førjulstiden i barnehagen med gode   

gamle sanger og ikke minst lære noen nye. Vi starter ikke opp 

med daglige kalendersamlinger før i desember og dette vil det 

komme mer informasjon om i desember planen 

Foreldresamtaler. 

I løpet av november vil det bli foreldresamtaler for de av dere 

som ønsker dette. I år vil Anine som er barne– og                

ungdomsarbeider ha noen av samtalene.  Det vil bli hengt opp 

en liste over tidspunkter dere kan skrive dere opp og dersom 

ingen av tidene passer, tar dere kontakt med Jeanette så finner 

vi en ny tid. 

Alle får utdelt et skjema i forkant av samtalen og det er fint om 

dere leverer tilbake svarslippen dersom det er noe dere ønsker 

å ta opp.  

 

Vi minner om at det nå begynner å bli kaldere ute, ta en titt og 

se etter at ditt barn har ekstra skift, varme klær, tett regntøy, 

votter, lue og gode sko.  

 

I tiden som kommer er det ønskelig at barna har kommet i  

barnehagen til 9.30. Vi starter da opp med aktiviteter og tur.  

 

 

Dersom du lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt.  

Hilsen  alle voksne på Sleipner. 

Nøkkelord for november: 

Kaldt, vått, vind, regn, vinter  


