
 

 

Tiden går utrolig fort og vi er alt kommet frem til november. Vi i barnehagen må 

rett og slett snart begynne å tenke på Jul, det vil si vi har vel allerede begynt. 

Vi som jobber på Mosvannet ønsker å takke alle sammen for en utrolig flott FN-

feiring i år. Det var utrolig stor giverglede og dette setter vi stor pris på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 

For et nydelig vær vi har hatt denne høsten, det har vært utrolig deilig å være 

ute disse flotte høstdagene. Vi har i oktober hatt flere turer. På grunn av ulike 

ting har de gjerne blitt litt korte, men det betyr ikke at vi ikke har hatt det 

flott. En mandag hadde vi en kjempe kjekk aktivitetsdag på fotballbanen 

nedenfor Haugtussa. Planen til oss voksne var i grunnen at vi skulle spille fotball, 

men det var ikke alle barna enig i. Derfor måtte vi finne på litt ulike ting. Utenom 

fotball så hadde vi en noen skikkelige tautrekkingskamper. Det ble også mye 

løping og vi avsluttet med å hoppe tau. Barna hadde det kjempe kjekt, og alle var 

ganske slitne når vi kom tilbake til barnehagen. 

Her er 

gevinstbordet 

fra FN-dagen 



Vi hadde også en flott tur til speiderskogen, barna fikk denne dagen selv komme 

med forslag til hvor vi skulle gå på tur. Speiderskogen kom fort opp som forslag, 

barna like seg godt der. I skogen er det mye forskjellig som de kan undersøke og 

finne ut av. Ikke minst så er det mange flotte trær som de kan klatre i. 

5-åringene: 

Nå har de hatt flere treff med førskolegruppa. De har både vært inne og ute. 

En dag var de inne og delte seg opp i to grupper og spilte spill. I forhold til 

skolestart så er spill veldig god trening. Man trener turtaking, konsentrasjon, 

telling og gjerne også evnen til samarbeid. Ellers har de vært ute på tur og hatt 

forskjellige aktiviteter der.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4-åringene: 

Denne gruppen har kommet i gang med eventyret om 

«Geitekillingen som kunne telle til ti». Vi skal jo lage et 

lite dramastykke ut av eventyret. Vi holder nå på å 

lære oss eventyret godt, og så har vi begynt å lage litt 

kulisser. Det blir utrolig spennende å arbeide videre 

med dette.  

 

3-åringene: 

De arbeider med eventyret «De tre små grisene». 

Barna har blitt introdusert for eventyret både 

gjennom en liten film, og gjennom å lese historien. 

Første gangen fikk de sette seg ned å tegne det som 

de husket fra eventyret. Disse flotte tegningene kan 

dere se ute i yttergarderoben. 

 



I oktober har vi også startet med svømmetrening sammen med førskolegruppa. 

Til nå har vi vært to ganger i Tastahallen, her er det fire flotte instruktører 

som viser barna flere øvelser for å bli trygge i vannet. Dette har vært utrolig 

kjekt og barna synes det er helt topp. 

 

November 

  

I november kommer vi til å fortsette å sette 

fokuset på varme grensesettende voksne. Dette vil 

si at vi vil fortsette å bygge varme relasjoner til 

barna. Relasjoner som gjør at det blir lettere å 

akseptere de grensene som blir satt. Barn trenger 

grenser for å bli trygge, men det er måten grensene blir satt på som er viktig. 

Barna må føle at den voksne virkelig bryr seg selv om de setter grenser.    

I tillegg til «Være sammen» vil vi frem til desember jobbe med drama. Vi ønsker 

å bruke drama til å trekke inn de ulike fagområdene i rammeplanen. Drama er et 

stort tema og vi kan gjøre utrolig mye forskjellig. Vi kommer til å bruke eventyr 

som vi skal arbeide mye med og på mange ulike måter. Grunnen til at vi ønsker å 

jobbe mer med drama er at det er med på å skape glede og trivsel. Det vil også 

være med på å skape samhørighet i gruppen, som igjen bidrar til at de får gode 

relasjoner til hverandre. 

Arbeidet med drama vil også være med å utruste barna til å hevde seg selv på en 

positiv måte, og bruke seg selv til å skape noe som er til gled både for seg selv 

og andre. Vi har mange gutter og jenter som elsker og lage til show som de vil 

fremføre for andre, vi ønsker nå å griper tak i denne interessen og utvikler den 

videre. 

Vi gleder oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål for barna: 

 Oppleve og møte drama i ulike former 

 Få møte voksne som er varme men tydelige når 

de setter grenser 

Mål for de voksne: 

 Voksne som kaster seg ut i bruk av drama. 

 Bli mer bevisst på hvordan man er varm og 

tydelig i grensesettingen  



Ønske alle sammen en flott måned, hilsen Liv Marie, Elisabeth, Elisabeth Sol, 

Camilla, Maryan og Kirsten 

De neste måneden finner dere månedsbrevet på 

http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg 

 

  

 

http://www.minbarnehage.no/tjensvollbhg

