
Månedsbrev november for avdeling Hvitveis 

 

I september, oktober og november har vi tema «Vennskap og felleskap».  

Hovedmål for måneden: 

• Å støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner (s. 18 i årsplanen) 

Sosialt mål for måneden:   

• Alle barn skal oppleve å få hjelp og støtte av ansatte som tar barns opplevelser på alvor (s. 3 i 

Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø) 

For å nå disse målene skal vi ansatte være imøtekommende og varme. Vi skal være på gulvet og til 

stede med barna og skal støtte barnet i å oppdage verden, utfordre barna og ivareta barnets lærelyst. 

Ifølge Brandtzæg et al. (2013) blir et barn glad og føler seg vel når det blir sett og forstått av den 

voksne og føler at den voksne gleder seg over det. Barnet «våkner» og kan starte på sin utforsking av 

verden med en trygg og omsorgsfull voksen ved sin side (Brandtzæg et al., 2013). 

Vi skal være inkluderende, lekne og skape mange gode og kjekke fellesopplevelser og møter blant 

barna, dette for å styrke felleskaps- og tilhørighetsfølelsen deres. Vennskapsrelasjoner blant små barn 

er bygget opp av alle disse møtene som oppstår mellom barna i barnehagen og rommer felles humor, 

opplevelser av å skape mening sammen, bekrefte hverandre, glede over å være sammen og 

fellesskapsfølelse, men også konflikter, uenigheter, sorg, savn og fortvilelse over å ikke få være med. 

Disse opplevelsene gir barna felles levde erfaringer som gjør at de vet noe om hvordan akkurat «vi» er 

sammen og gir dem en opplevelse av et felles «vi». (Greve, 2009). 

• Brandtzæg, I., Torsteinson, S. & Øiestad, G. (2013) Se barnet innenfra: Hvordan jobbe med tilknytning i 

barnehagen. Kommuneforlaget. 

• Greve, A. (2009). Vennskap mellom små barn i barnehagen. Pedagogisk Forum. 

 

Evaluering av måneden som har vært 

Vi ser at barna har funnet seg godt til rette på Hvitveis og at vi har fått et godt fellesskap. Dette ser vi 

ved at barna er opptatt av hverandre, trøster hverandre, hjelper hverandre og inkluderer hverandre i lek 

og deler leker. De er glade for å se hverandre på morgenene og sier «ha det bra» når noen skal hjem. 

De eldste barna føler seg store og synes det er veldig kjekt å få hjelpe de som er mindre. Humor, tøys, 

sang og latter er det mye av gjennom hele barnehagehverdagen vår.  

De roper på hverandre og leker godt sammen og vi ser at det kjenner på en stor glede av å være 



sammen. Vi ser også at det å dele seg i mindre grupper også er godt for barna, da er det mindre uro 

rundt dem og det er lettere å holde en god lek med ansatte som er tett på og støtter dem.  

 

 

Temaarbeidet videre 

Vi kommer til å fortsette med å skape mange gode og kjekke møter mellom barna og støtte 

relasjonsbyggingen dem imellom. Vi ansatte er på gulvet med barna og er tilgjengelig og til stede for 

dem for å kunne styrke de gode relasjonene, men også for å kunne veilede i konfliktsituasjoner ol. Vi 

kommer også til å fortsette med å dele oss i mindre grupper slik at barna får mange gode møter seg 

imellom med ansatte som er tett på og kan veilede og bygge gode relasjoner mellom barna.  

Vi skal også fortsette med aldersinndelte grupper på tvers sammen med rødkløver slik at barna blir 

enda bedre kjent med barn og voksne på rødkløver. Da får vi et trygt og godt fellesskap på tvers av 

småbarnsavdelingene og barna kan skape nye kjekke relasjoner til andre jevnaldrende barn.  

 

Info til foreldre: 

Nå når det begynner å bli kjøligere ute og det også er mye regn og kald vind kan det være lurt å ha 2 

sett med ull klær, ett til å ha under regntøy og et annet til å sove i. 2 luer er også greit å ha, en til å ha 

ute og en mindre lue til å sove i.  

Pass på at barna har både dress, regntøy og støvler på plassene sine. Disse skal henge ute i 

yttergarderoben i skapene der ute. Alle sko skal også være ute i yttergarderoben. Skal du gå inn i 

garderoben, ta av deg skoene eller ta på de blå sokkene over skoene før du går inn i garderoben. Dette 

er for å ikke få masse sand, vann og ol. inn i garderoben. Vi bruker ofte garderoben til å ha forskjellige 

aktiviteter, og da er det dumt å måtte bruke unødvendig tid på å rengjøre gangen før vi skal bruke den, 

også blir det lettere for vaskepersonalet å rengjøre garderoben. 

Husk å ta jevnlige titter oppi skuffen til barna for å sjekke at barna har nok skiftetøy i barnehagen. 

Kikk også gjerne oppi kurven om du kjenner igjen noe av klærne som ligger her. 

I løpet av november måned skal jeg gjennomføre foreldresamtalene. Det vil komme opp en lapp med 

ulike tider som dere kan skrive dere opp på. Denne kommer nok opp i midten av november.   


