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Så var nok en måned over og vi kan se tilbake på
mange fine og spennende dager sammen med
Harebarna. Og for en flott høstmåned oktober
har vært! Barna har fått erfare mye vær og
temperaturendringer. Naturen har skapt mange

VIKTIGE DATOER I NOVEMBER:
02. November: Foreldreundersøkelsen
12. November: Avslutning for Knut Emil
29. November: Første advent

nysgjerrige småbarn som lurer på mye! Nå virker
alle barna trygge på avdelingen, vi har blitt godt kjent og rutinene våre har blitt klare og tydelige
for gjengen vår. Disse er veldig viktig for dem!

TILBAKEBLIKK PÅ OKTOBER:
Barn utforsker og leter etter mening og sammenhenger i naturen. Hos de yngste er det å sanse
spesielt viktig for deres egen utvikling og læring. Det å sanse er en evne som mange voksne mister
med tiden og tar for gitt, men barna er så flinke til å minne oss på hva vi går glipp av og hvor
søkelyset skal ligge. Skogen vår byr på mange lukter, farger, smaker, opplevelser og inntrykk. Barna
har også lagt merke til at det ikke lenger er så mange insekter, at fuglene begynner å fly sørover og
erfart temperaturendringene som gjør at mer klær trengs for å holde varmen. Dette har også
bidratt til en prøvelse for de yngste hvor motorikken har blitt utfordret.

Oktober har også vært en måned med mye sykdom/skader for både barn og voksne på avdelingen.
Og dere foreldre skal ha en stor takk som holder «småsyke» barn hjemme så flere ikke blir smittet
og tar hensyn. Dette bidrar til mye endring i planene våre, men vi gjør vårt beste for at barna skal
ha en fin og opplevelsesrik barnehagehverdag.
I oktober har vi gjennomført mange fine samlinger og det har vært mye variasjon i innholdet på
disse. Dette er med på å skape forventninger og spenning for barna. Barna på Harelabben er veldig
glad i samlingsstunder og mestrer å ha felles fokus over lengre perioder! Eventyret om «De tre
bukkene Bruse» har vært veldig populær denne måneden, som vi både har lest, fortalt, dramatisert
gjennom konkreter og naturmaterialer, barna har selv hatt skuespill og vi sunget om dem. Vi
voksne både ser og hører at barna tar med seg elementer fra dette eventyret inn i deres lek. Barna
tar gjerne i bruk dyp stemme når de er trollet og lys pipestemme når det kommer til bukkene.

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som
kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.
(Rammeplanen 2017)

Broen på Furutoppen og på klatrestativet i barnehagen har vært fine arenaer hvor vi har lagt merke
til dette. Trollet har nok vært det mest spennende for barnegruppen, og de gjemmer seg stadig for
han. Ellers har vi hatt både sangsamlinger, spilt på tromme, hatt Kims lek og hørt fortellinger om
«De to ekornene som besøkte trollet i skogen» og «Pinnsvinfamilien». Her har naturmaterialene
vært karakterene og det er morsomt å se at det ikke skal mer til for at barna skal vise sin interesse.
Fantasien spiller en stor rolle her, noe som barna har massevis av!
Vi har også samlet naturmaterialer og lagd et troll av dette. Her har barna fått erfaringer med at
egen innsats har betydning for fellesskapet. Det har vært trollmusikk og trollsk stemning i skogen.
«Vi må gjemme oss for trollet» og «Trollet kommer» er ofte utsagn fra barna nå vi er på
Furutoppen og de gjemmer seg i hytta. «Bare på liksom», sier både de voksne og barna når det
begynner å bli for mye. Dette er et godt kjennetegn på rolleleken hvor barna går ut og inn av
rollene sine, stemmebruken og fantasi vs. virkeligheten. Det er morsomt for oss voksne å observere
at barna begynner så tidlig med denne leken. Og ikke minst så lærer bare utrolig mye både
språklig, sosialt og hvordan de inkluderer situasjoner fra hverdagen i deres lek.

Når det gjelder husmannspedagogikken så har barna fått deltatt i alle våre hverdagsaktiviteter og
praktiske oppgaver. Denne måneden har vi blant annet fått orden på veden. Barna har vært
delaktige med på å flytte veden fra paller og inn i vedskjulet på Furutoppen. De har fått observere
hvordan bålet blir til og erfart hensikten med hvorfor vi tenner bål. Bålet både varmer og vi kan
lage mye god mat på det, både pinnebrød, pasta bolognese og mye mer! Dette skal barna bli mer
kjent med utover vinteren. Videre har barna vært så behjelpelige med å kaste og sortere søppel,
hjulpet til med å dytte vogner og traller, delt ut flasker og kuttet frukt. Dette er aktiviteter som gir
rom for fellesskap, gode samtaler, undring og mestring! Og ikke minst, så syntes barna at det er så
gøy å bidra med sin hjelp! Dere foreldrene må gjerne inkludere barna i praktiske oppgaver hjemme
også, så vil dere se det samme som vi gjør.

PLANER FOR NOVEMBER:
I begynnelsen av november vil vi gjennomføre foreldresamtaler. Vi setter av en halvtime hvor vi
forteller litt om barnets trivsel, språk og utvikling slik vi opplever det her i barnehagen. Om det er
noe spesielt dere lurer på eller vil ta opp i samtalen, gi oss beskjed i forkant slik at vi kan sette av tid
til dette. Katherine og Marie skal ha noen samtaler hver.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek,
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Foreldrene og barnehagens personale
har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.
(Rammeplanen 2017)

I november kommer vi til å fortsette å ha fokus på troll siden dette har vært veldig i fokus i
barnegruppen. Vi kommer til å videreutvikle dette elementet i barnas lek og se hvor det fører oss.
Kanskje vi finner nye sanger, historier, fortellinger eller eventyr som handler om troll?
November er også måneden før adventstid, spenning, og nedtelling til jul. Vi tenker derfor å
begynne litt med juleforberedelser, julesanger og ikke minst skape julekos! Her skal ulike
materialer vektlegges, og barna skal bli kjent med ulike teknikker og få oppleve skaperglede!
Kanskje vi lager noen julehemmeligheter?
Videre tenker vi å fokusere på barns mestring og at de skal klare selv. Dette gjelder for eksempel
under på-/ og avkledningssituasjoner, kroppslige utfordringer ute i barnehagen og i skogen, finne
matboksen og drikkeflasken sin. Oppmuntre gjerne barna hjemme også. Det viktigste er å gi dem
tid og rom.

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god novembermåned!
Hilsen Katherine, Marie, Hege og Heideh

