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Glimt i fra oktober og framtidsplaner for november 
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November 
 

Korona 

 

Tusen takk for at dere tar hensyn i forhold til koronatiltakene, vi ser at viruset har kommet til no-

en barnehager i Stavanger, og vi har ikke lyst til å være en av dem! En viktig del av tiltakene 

våre er at avdelinger ikke skal blandes. Ramsvigskogen har 3 avdelinger, men lekeplassen ute 

har bare 2 avgrensede sider, derfor er vi nødt til å avtale i forkant hvilke avdelinger som er ute 

på en bestemt tid. På grunn av dette begynner Regnbuen dagen ute hver mandag og tors-

dag. Vi setter veldig stor pris på at barna kommer kledd og mentalt forberedt på at vi skal være 

ute fra starten. Vi vet at enkelte barn ikke er så glad i å begynne dagen ute, men vi er nødt til å 

gjøre dette for å sikre at alle barna i barnehagen får nok utetid. 

En av de nasjonale tiltakene mot korona er at barn ikke skal ta med leker hjemmeifra. Vi vet at 

det ikke alltid er like lett hvis barnet ditt vil vise en leke, men lekene må være hjemme. Som 

regel aksepterer barna at de må gjøre ting «på grunn av viruset». Hvis barn fra andre avdeling-

er bruker en leke, har ikke «våre» barn lov å leke med dem før de er grundig vasket eller at le-

kene har vært i «karantene» i 48 timer! Ellers har barna blitt veldig flink til å vaske hendende og 

vi håper at situasjonen ikke har gått for mye ut over barna. 

 

Bemanning 

 

Vi er så heldig å få Cevahir tilbake på avdelingen, i første omgang 4 dager i uken. Cevahir had-

de arbeidspraksis hos oss tidligere (før korona), og vi er veldig glad for å ha henne tilbake på 

jobb.  

VI har også fått bekreftet at en av studentene fra Bergeland vgs, Abas, skal være med oss på 

mandager framover. Han har vært en veldig aktiv og hyggelig student og vi gleder oss til å bli 

enda bedre kjent med han. 

 

Matematikk 

 

Som en del av forarbeidet til foreldresamtalene har vi kartlagt noen av barnas matematiske 

kunnskaper og resultatene viser oss at avdelingen må bli bedre! Derfor skal vi fokusere på ma-

tematikk i november—uten å nevne ordet matematikk til barna! Vi vet at ordet matematikk vek-

ker skrekk i noen barn (og voksne), og det vil vi unngå!  

 

Matematikk i barnehagen handler om begrep. Vi skal jobbe med begrepene «på», «under», 

«ved siden av», «foran» og «bak». Vi skal la barna bruke kroppen og figurer til å «jobbe inn» 

begrepene. Nesten alle barna kan «størst» og «minst» på grunn av bukkene Bruse eventyret 

og vi har lyst til å leke oss fram til forståelsen av «ved siden av» på samme måte. 

 

Vi skal også jobbe med motsetninger som «tung/lett», «lang/kort», «glatt/ru», og «smal/bre». 

Motsetninger gir oss mange lekemuligheter og åpner opp for å introdusere begreper som 

«tyngst»/ «lettest» osv.  

 

Til slutt skal vi snakke mer om ordinaltall– dvs. første, andre, tredje osv. Med å utvide barnas 

begrepsforståelse og vokabular, får vi bedre lek og vi forbereder barna på skolestart når den 

tiden kommer.  
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Tilbakeblikk på oktober 

 

Samarbeidet med Bergeland går veldig bra, og vi ser at barna elsker å ha ung-
dommene i barnehagen. Vi hadde en kjekk avslutning for den ene halvdelen av 
klassen i oktober, med pinnebrød og bål. I november kommer den andre halvde-
len av klassen til oss i 5 uker. Bilder av de nye elevene henger på avdelingen, og 
vi gleder oss til å bli bedre kjent med elevene. 

Vi har feiret FN-dag, halloween og «Guy Fawkes dag» (på forskudd). Vi ser at 
Nanah i Sierra Leone og «slimmonsteret» spesielt preger barnas lek. Slike fei-
ringer gir barna en felles opplevelse som hjelper oss å bygge et godt miljø på av-
delingen og gir barna en plattform for samlek. 

Vi har også, selvfølgelig hatt mange gode eventyr, samtaler, lek og turer sammen 
med ungene! 

 

 

Dette har vi lært i forhold til rammeplanen: 

 

Nærmiljø og samfunn: Vi har samarbeid med Bergeland vgs. Vi har laget rebus-

løp i skogen til FN-dagen. Vi har snakket om å hjelpe andre for eksempel de i 

Sierra Leone. 

Etikk, religion og filosofi: Vi har snakket om Guy Fawkes—er det greit at de 

brenner en dukke av han hvert år? Bør vi tilgi tyver/folk som gjør dumme ting? Vi 

har diskutert at barna skal bestemme over egen kropp. 

Kunst, kultur og kreativitet: Vi har laget høstkunst, med inspirasjon fra naturen. 

Natur, miljø og teknologi: Vi har snakket om naturvern. Vi har brukt lyd og farger 

til å lage en spennende halloween.  

Kommunikasjon, språk og tekst: Vi har lært nye sanger og eventyr. Vi har kon-

sentrert oss om å ha et hyggelig måltid som fører til gode samtaler.  

Kropp, bevegelse, mat og helse: Vi har vært mye ute i terrenget. Vi har spilt fot-

ball og regellek ute. Vi har laget pinnebrød og hatt fokus på håndhygiene.  

Antall, rom og form:  Vi har telt lego, biler, og dyr. Vi har sortert ting etter farger, 

størrelse og andre egenskaper. 

 

* Husk planleggingsdag 13. november—barnehagen holder 

stengt* 


