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Måneden som har gått: 

I Oktober hadde vi besøk av trommemannen som gjorde stort inntrykk på både 

store og små. Vi sang kjente sanger sammen med han og de barna som ønsket 

fikk prøve å spille på trommene.  

Vi har hatt gode lekegrupper hvor fokuset har vært vennskap og det å være en 

god venn. Kunne leke sammen, dele og vente på tur om den leken jeg vil leke med 

ikke er ledig.  

Vi har masse glede og humor sammen og barna koser seg i hverandres selskap.   

Vi har hatt samlinger hvor barna er flinke å komme med innspill til sanger og 

klarer å holde fokuset over en liten periode. Vi har sunget  min sang, som barna 

begynner å få et godt forhold til. Vi har brukt eventyret om "de tre bukkene 

Bruse" som blir kjekkere og kjekkere for hver gang de hører det.  

Den siste uka i oktober var det mange syke barn og dagene ble litt reduserte, 

håper alle sammen er på beina igjen og klar for en fin november.  

 

Denne måneden: 

Denne måneden vil fokuset være meg selv og 

familien min. Alle har fått utdelt "huset mitt" hvor 

dere limer inn bilder fra deres familie og ting som 

barnet er opptatt av. Vi skal bruke dette i samling 

sammen med barna, hvor de skal få et innblikk inn i 

familien min og andres familie. Alle familier er ikke 

like og vi skal se på ulike sammensetninger av familie.   

 

På tur vil vi ha fokus på å gi barna nye fysiske utfordringer. 

Hvor vi vil gå tur i skogen/ujevnt terreng. Gi barna motoriske 

utfordringer som vil gi mestingsglede. På en småbarnavdeling er 

det gjerne nok motorisk utfordring å komme seg til toppen av 

bakken.  



 

Vi vil dele gruppa opp i små lekegrupper hvor fokuset vil være å skape en god  

relasjon.  Være en god venn, dele og vente på tur er noe vi jobber med daglig på 

gul avdeling. Og vi ser samtlige barn er opptatt av hverandre, gir en klem, deler 

en leke eller utrykker at de vil leke sammen.  

  

Endelig begynner den nye garderoben å bli klar! Vi gleder oss masse til å ta 

denne i bruk!  

Vi vil flytte inn i den nye garderoben mandag 6.november. Da må hele barnehagen 

bruke denne garderoben, da de skal jobbe litt i den gamle garderoben. Barna vil 

få hver sin plass, men det kan være litt trangt om plassen før vi har fått alt på 

plass. Håper dere har forståelse for dette.  

 

8. november 19.30-21 inviterer vi dere til foreldremøte på Brakahaug skole med 

psykolog Siri Wendelbo Johansen og spesialpedagog Beate Engeseth fra PPT.  

De vil ha en innføring i trygghetssirkelen og tenker det kan være kjekt for dere 

å få en innføring i modellen vi bruker i det daglige arbeidet i møte med å forstå, 

og møte barn, barns adferd og signaler. Håper mange av dere har mulighet for å 

være med, gi oss beskjed på avdelingen om du/dere kommer.  

 

Manal har praksisutplassering fra  barne-og ungsomsarbeiderfaget og vil være 

hos oss hver torsdag og fredag frem til 26 januar.  

 

 

Mål for måneden:  

 Barna skal få kjennskap til familien min  

 Barna skal få kjennskap til meg selv og de andre på avdelingen 

 Barna skal få erfaring med vennskap, og det å være en god venn  

 Barna skal erfare at deres innspill til lek og aktiviteter blir tatt på alvor  

 Barna skal få nye fysiske utfordringer på tur  

 



 

Metode for å komme nærmere våre mål: 

 Alle barn har hvert sitt hus med bilder fra sin familie, som vi skal 

presentere i samling  

 Ha samling med navneopprop, sanger, eventyr/bok  

 Gå tur i skog/ujevntterreng  

 Dele barna i små leke- og språkgrupper 

 

 

Månedens fokusord   

                        

 HUS  FAMILIE   LEI SEG  

          

 



Praktisk informasjon 

 Åpningstiden i barnehagen er fra kl 0700 til 1630.  

Oppholdstiden for barnet er max 9 timer hver dag. 

 Ring eller send SMS når barnet har fri eller er syk. Tlf: 46639817.  

Barn med feber eller dårlig almenntilstand skal ikke være i barnehagen. 

 Sjekk skap, skuffer og hyller om barnet ditt har bytteklær og nok 

varmeklær til en hver tid.  

 Merk alle klær med barnets navn.  

 Gå inn på vår hjemmeside for å få et større innblikk i barnas hverdag. Her 

blir det lagt ut bilder som er passordbeskyttet. www.lysskarbarnehage.no 

 Følg oss gjerne på Facebook   Her blir det lagt ut nøytrale bilder med 

småglimt av det som rører seg i barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

ØNSKER DERE EN FIN NOVEMBER  

HILSEN OSS PÅ GUL, NINA, ANNE LOUISE OG SANDRA   

 

http://www.lysskarbarnehage.no/

