Månedsbrev fra
Ekornstubben –
November 2020
Datoer å huske i november:
•
•
•
•
•
•

02.11 NB! Foreldreundersøkelsen
02.11 Katrine Røste skal ha praksis her. Hun går på Tyrifjord vg1
08.11 Farsdag
11.11 Mortensmesse
12.11 Knut Emils siste dag som styrer og hverdagshelt i verdens
beste barnehage
29.11 1. søndag i advent
November er så trist og grå
men nyttig likevel
For nå må barna tenke på
å lage moro selv
Månedene av Alf Prøysen

Oktober har nå blitt til november og det er 54 dager igjen til jul. November er måneden for å være
kreativ og å finne på ting selv. Denne måneden kan vi tenke er litt trist, ikke høst og ikke vinter, men er
vi heldige kan vi oppleve barfrost. Ingen ting er som en tur i skogen når bakken er frossen og løvet
knaser mens solen glitrer i rimet, eller tråkke på søledammer som har fryst til is. 11. november kalles
Mortensmesse. I Norge heter det seg at på denne kvelden går bjørnen i hi. Det ble også spådd om været
på Mortensmessen, «hvis dagen er klar, så blir vinteren hard».
Oktober har gitt oss mye vær. Vi har hatt blåsbort-dager hvor løvet har blåst ned fra trærne, og vi har
ristet på trærne så høstløvet har falt ned over oss. Det har vært mange dager med regn som har gitt oss
mange fine søledammer og vann å leke med til vi har blitt både våte og kalde.
Det har vært dager som har vært kalde og vi har hatt dager med sol.
Oktober har gitt oss erfaringer som at det er godt å ha lue og votter på, så vi
ikke blir kalde på ører og hender Vi har erfart at ull og regntøy eller varm dress
og støvler må vi ha på oss nå. Veden vi har stablet, gir oss godt med varme i
teltet på Furutoppen og bål til å lage varm kakao.
Oktober ga oss også snø. Selv om snøen forsvant fort i regnværet, var det mange som undret seg over
det hvite som la seg på bakken som et teppe en tidlig morgen.

I oktober har vi vært på mange korte og litt lengre turer. Det har vært turer til fotballbanen og til hallen.
Barna har løpt, rullet, hoppet, balansert og lekt med ball både ute og inne. I hallen koser vi oss. Der er
plassen stor og uten hindringer i veien, og vi kan bevege oss fritt uten dress og tunge støvler.
Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske
utvikling. Vi skal bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved bevegelseserfaringer inne og
ute, året rundt. Rammeplanen 2017.
Ekornbarn har vært med på sykkeltur til Vik for å handle og pante flasker. Barna syntes det var gøy å
sykle med stor fart, og det var mye spennende å observere langs veien. I Husmannspedagogikken er det
fokus på at barna skal få være med på hverdagsaktiviteter, og nettopp en tur til butikken er en god arena
for å øke begrepsforståelse og språklæring. Det er også en god måte å sette mål for barna. Vi handler
fordi vi skal lage pannekaker. Hva trenger vi og hvor finner vi det? Til slutt ble det laget pannekaker av
ingrediensene som var handlet inn, og alle kunne kose seg med nystekte pannekaker.
Det handler om å ta med barna på de daglige gjøremål i barnehagen. Barna vil veldig gjerne være med å
hjelpe til. I dette arbeidet vil barna blant annet oppleve mestring, gode relasjoner og følelsen av å være til
hjelp.
Vi har fortalt eventyret Bukkene Bruse, og barna har tatt eventyret med seg inn i leken. Brua på
Furutoppen blir flittig brukt av barn som tripper og tramper over. Barna bruker mørk stemme når de er
trollet og lys stemme når de er bukken. En dag oppdaget barna et lite hull i
skrenten nedenfor Furutoppen. Der mente barna at trollet bodde. Her lå vi lenge
og tittet inn, men troll så vi ikke. Vi har også gått på tur i skogen for å finne
trollet. Ekornbarna fant en liten bekk, kanskje var trollet der? Eller var trollet ute
i skogen og lekte? Det har vært undring og filosofering og skogen byr på
sanseinntrykk som lyder, lukt og opplevelser.
Høsten har gitt oss mange fine farger i naturen, og vi har sett på de fine fargene på bladene på trærne. Vi
har malt ute med høstfarger i rødt, gult og grønt. For noen var det kanskje for første gang de malte, og
dette måtte utforskes. Barna sanser i hele prosessen, de tar på, smaker på og ser på hvordan fargene
blander seg på arket. Her er det prosessen som er viktig, ikke resultatet.
En tur til Hole kirke gikk vi i øs pøs regnvær. Målet med turen var å samle kastanjenøtter for å lage
edderkopper som skulle pynte opp i vinduet på ekornstubben. Mange fine edderkopper ble laget av
ivrige og engasjerte barn.
Gjennom fagområdet Kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen stimulere barns nysgjerrighet og
bidra til undring. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får
være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle opplevelser. Rammeplanen 2017

Oktober er også tid for Halloween. Da måtte vi jo også lage gresskar-lykter
sammen med barna. Vi skar av toppen på gresskaret og fjernet innmaten,
trådene og frøene. Det var spennende å se hva som var inni et gresskar og
ekornbarna syntes det var både kaldt og klissete å ta på. Barna var med på å
plukke ut gresskar-frøene, for det skal fuglene i skogen få på fuglebrettet.
Siste dag i barnehagen hadde vi mini-Halloween hvor vi hadde lys i gresskarene og spiste sjokolade
muffins med avokado. En fin avslutning på en begivenhetsrik oktober.
Hva skjer i november
Som skrevet over så er november måneden for å være kreativ. Vi begynner så smått med
juleforberedelser og juleoverraskelser. Det blir maling, toving og andre formingsaktiviteter. Fuglene i
skogen skal vi passe på, så fuglemat skal vi lage og legge ut på fuglebrettet i skogen og i barnehagen.
Nærmere desember bytter vi ut hjertet ved inngangen og henger opp juletreet vårt.
November- hilsen fra Jonas, Zhila, Hege og Une Merethe.

