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desember 2020
«November er så trist og grå…» heter det i sangen. Nå er DESEMBER her og vi ser på alle
måter frem til lysere tider! Spente barn som våkner hver morgen i desember vil vi tro. Vi
ønsker oss rolige dager – det skriver vi hvert år, og akkurat i år skal vi ha akkurat det! Les
ukeplanen som en mal for dagen – det kan fort skje uforutsette ting – helst hyggelige

Evaluering av november:
FOTO-prosjekt startet vi på denne måneden. Camilla har hatt med seg alle gruppene og de
har blitt kjent med hele prosessen ved å ta bilder. Hun har vist at ved å bruke et tema har
barna jobbet med alle fagområdene som er med i rammeplanen. Hun oppsummerer
prosjektet slik:
Kommunikasjon, språk og tekst:
Samtale underveis når vi tar bilder, fortelle kort for de andre gruppene hvor vi har gått og hva vi har
tatt bilder av. Vi snakket om kamera, kanskje var det noen nye ord. Barna snakket seg i mellom, de
lærer av hverandre, og vi snakket sammen i liten gruppe, som gjør at flere vil si noe. Barna fikk også
kjenne på fokuset da alle de andre måtte se på seg og bildene de hadde tatt. Det var øving i å få fullt
fokus på seg. Kanskje vi også kan holde en kort presentasjon når vi viser frem utstillingen?
Kunst, kultur og kreativitet
Være kreative når vi tar bildene, vise frem for de andre gruppene og til sist lage en fotokunstutstilling
av resultatet av fotograferingen.
Natur, miljø og teknologi
Samtale om årstiden som har vært tema (høst), bruke naturen vi har i umiddelbar nærhet som arena.
Alle fikk prøve seg på å bruke det store speilreflekskameraet og vi så på de mange forskjellige
innstillingene, linsen kunne regulere og zoome mye og vi kikket på alle knappene og alt vi kunne
gjøre fra den lille skjermen. Noen fikk også bruke telefon litt innimellom da det var veldig ivrige barn
som ville ta bilder selv når det store kameraet var opptatt. Alle var også med inn på kontoret, i små
grupper. Der brukte vi pc for å se på alle bildene vi hadde tatt med kameraet. Så sendte vi dem til
printeren og ungene synes det var stas å se bildene sine, både på stor dataskjerm og når de kom ut
av «den store maskinen» (printeren). De fleste hjalp til med å legge bildene sine i lamineringsplast
og de fikk se på mens jeg brukte lamineringsmaskinen. Den fikk de ikke lov til å røre, men de synes
det var spennende å se hva som skjedde med plasten og bildet.
Antall, rom og form
Samtale om hva, hvor mange, former og farger underveis i fotograferingen. Noe gjentas også ved
presentasjon av bildene.
Nærmiljø og samfunn
Alle gruppene gikk forskjellige veier/stier tilbake fra Solplassen eller Trollhaugen. Barna kunne selv
velge vei tilbake, de var kjent i sitt eget nærmiljø.

Filosofi
Barna undret seg over hvordan de kunne se på bildet de nettopp hadde tatt på skjermen, på kamera
eller telefonen. Vi snakket underveis hva høsten gjorde med naturen, men fargene.
Kropp, bevegelse, mat og helse
Det at barna skulle stå frem å vise bildene med fullt fokus på seg selv, kan være spesielt for noen.
Kanskje de kjente det ekstra på kroppen? At det gjorde noe med de å stå foran andre å fortelle. Barns
helse har også med det å få en positiv oppfatning av seg selv og det å bli kjent med egne følelser.
Hver gruppe hadde et lite møte før de kunne ta bilder. Der snakket vi om hva vi skulle gjøre og hvor
vi kunne gå for å ta bildene. De kunne velge helt selv hva de kunne ta bilde av. De to største
gruppene hadde tema HØST, men ellers var det helt fritt hva de kunne ta bilde av. Det virket som
barna virkelig så seg om på en annen måte da de gikk. Det virket som de ville lete, og de pratet
sammen i liten gruppe om hva de ville ta bilder av. De minste kunne velge helt selv – der så vi at
leken og det de var opptatt av ble tema for noen av bildene.
Det var ekstra stas med det store kamera. Det å få komme inn på kontoret likte alle godt. Flere sa:
«oj» eller «wow» og smilte da de så og kjente igjen sitt bilde på det store arket som kom ut fra
printeren.
Videre vil vi jobbe med å ordne en utstilling av bildene nå tidlig i desember – vi gleder oss til å kunne
vise frem bilde-kunst til dere foreldre også.
Hilsen fra Camilla

November ble også øving på BlimE-dans og sang til Knut Emil. Fine tegninger og roser fra
barna fikk verdens beste Knut Emil, som var litt rørt over alt vi hadde ordnet til han. Nå
håper vi på et desember-besøk fra han!!
Vi har også hatt dager med færre voksne på grunn av sykdom og studier. Dette har gjort at
ikke alt har gått etter planen. Barna spør gjerne hva vi skal gjøre i dag eller hvor vi skal på
tur. De forstår egentlig også godt at dagene ikke blir helt som vi hadde tenkt – vi velger å
tro det i hvert fall…også er de ofte fornøyd med å «bare» være her (innenfor gjerde i
barnehagen).
En forblåst og litt kald dag fikk resten av jente-gjengen vært på besøk hos hestene på
Søndre Mo. Det gikk fint å gå over jordet, da kom de fortere frem. Hestene sto sammen i
et hjørne, de syns nok også det var litt sur november-vind!
Helt i slutten av måneden fikk vi endelig leke med bondegården og dyra i skogen! Det var
så gøy at vi prøver det igjen! Også er vi veldig imponert over at alle synger 4 vers av «Jeg
vil bygge meg en gård» - men så har vi jo øvd veldig lenge da😊
Også må Didrik og Nima takke for alle samtaler med dere foreldre. Dere kommer med så
mange gode tilbakemeldinger. Igjen er det viktig for oss å si at når det er noe dere vil
snakke med oss om, så ta kontakt – det er viktig selv om det er små eller store ting dere vil
ta opp. Levering og henting kan ofte være en travel stund, så det er lov å ta en telefon eller
sende en melding i løpet av dagen. Ta kontakt!!
Fra fagarbeider:

Litt om måneden som har gått: Denne måneden har vi begynt med mønster i trampoline
boka vår dette har de fått til veldig bra og de kunne de fleste fra før. Begynte veldig rolig
med å fargelegge forskjellige former med forskjellige farger til at det ble litt mer
vanskeligere med å sette strek til bilder som hadde et spesielt mønster til riktig form. Har
også vært litt tilbake til mønster også med de forskjellige formene.
Videre har vi funnet oss en boks om vi har begynt å lese sammen, det er «Ruffen,
sjøormen som ikke kunne svømme». Denne boken er det ungene som har vært med og
fått velge selv. Vi leste litt i flere bøker og da de hadde hørt om de forskjellige, så var det
denne de landa på. Den handler om en sjøorm som ikke kunne svømme. Den passer veldig
bra i og med at vi skal begynne med svømming på Ringeriksbadet. Viktig for storefotene
at de er med å ha medvirkning på det vi skal gjøre på gruppa.
Vi har snakket om vennskap og hva man sier til en venn. Dette har vært i lek og samtaler
når vi har vært for oss selv. Vi tok litt utgangspunkt i Rådyrstien sin lov. Og den sier blant
annet at hvis man ikke har noe fint og si til hverandre så trenger man ikke si det i det hele
tatt. Så dette skal vi jobbe videre med i desember også.
Neste måned: Nå blir det svømming på mandager fremover. Dette er hver mandag i
desember før vi tar litt julefri. Svømmingen er et kurstilbud for de største i barnehagen for
å bli trygge i vann. Det er ikke svømmeopplæring. Veldig enkle ting med for eksempel
lære og ha ansiktet under vann, ikke holde for nesa under vann. Og mye lek hele tiden,
med alt fra å hente opp ting fra bunn og bygge duplo i vann. Å være i vann skal være
gøy
Vi rakk ikke forrige måned og ha rim og regler så det skal vi ha nå denne måneden i stedet.
Vi fortsetter med trampoline bøker også fremover, da skal vi gjøre oss litt ferdig med det vi
har jobbet med for alle sammen har igjen litt på forskjellige steder i boka.

Hilsen fra Didrik
Plan for desember:
Rolige dager – hva er det da? Vi håper det kan være en samling om morgenen og telle ned
til jula med advents-stjerne-kalender. Vi vil lære at stjernene vi ser faktisk har navn – tenk
om vi kunne lære oss 24 stjerne-navn?? Og tenk om vi kunne få vekket en interesse og
nysgjerrighet for verdensrommet og planetene?!! Også må desember være tradisjoner,
julehemmeligheter og en ekstra pepperkake sammen med frukten. Julesanger skal det bli –
kanskje kan vi synge for å glede andre?
Vi skal pynte til jul på Trollhaugen. Der skal vi være fra neste uke og frem til 22.12.

Advent - og julehilsen fra Didrik, Tove, Camilla og Nima
Huske på i desember
•
•
•

4.12 Alvilde 4 år (bursdag lørdag 5.12) HURRA!!
16.12 Julebord for barna i skogen.
Fra julaften – 4.januar er barnehagen stengt.
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR TIL ALLE DERE

