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Oktober er over og vi kan finne fram November på kalenderen vår. Tiden flyr av sted når vi 

har det fint sammen. Vi går en fin tid i møte, med kaldere dager og forhåpentligvis fint 

høstvær. For at barna skal få gode lekeopplevelser ute er det viktig at de har godt med 

varme klær. Vi anbefaler alle å ta med tykke vinterdresser, et mellomlag i fleece eller ull 

samt en god og varm lue og votter. Av erfaring kan de tykke vintervottene oppleves 

hemmende for de minste barna i leken, gripemuligheten blir redusert, så vi vil anbefale litt 

tynnere votter i ull. Ta gjerne hjem vårdressen, slik at det blir bedre plass i garderoben.  

Et lite tilbakeblikk til måneden som gikk.  

I Oktober har vi begynt så smått med ulike planlagte aktiviteter.  

Vi har kommet litt i gang med lekegruppene på Tirsdager. Her har vi fokus på at barna skal få 

gode lekeopplevelser i små grupper. Vi ansatte er gode rollemodeller i leken, og er tett på 

for å hele tiden videreutvikle leken til barna, og fange opp det enkeltes barns behov. I disse 

lekegruppene er vi faste grupper hver gang. Det vil si at en ansatt har med seg tre faste barn. 

På denne måten er vi med å skaper en forutsigbarhet og dermed en trygghet for barna.  

Egenskapen OMSORG har vært i ekstra fokus denne måneden. Vi opplever at barnegruppen 

er god til å vise omsorg ovenfor hverandre. Da er det viktig at vi ansatte er med å 

bevisstgjøre denne handlingen for barna. Vi kommenterer barnets handling og knytter det 

opp mot egenskapen. Som for eksempel «når du ga tutten til XXX da hun/han var lei seg, 

viste du omsorg». Vi ser at mange av de eldste barna bruker og kommenterer egenskapen 

selv også. Det er fint å se at vår måte å møte barna på smitter over på dem. 

De eldste barna har også vært med på smartsamling der de har hørt historien om bamsen og 

løven som ble sinte på hverandre og krangler. Til slutt blir de venner og viser omsorg ovenfor 

hverandre.  

Denne måneden er det fagområdet nærmiljø og samfunn som vi har fokusert ekstra på. 

Rammeplanen forteller oss at gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra 

til at barna oppmuntres til å medvirke i egen hverdag. Ved å gjøre dette legges det et 

grunnlag for videre innsikt i og erfaringer med deltakelse i et demokratisk samfunn. På 

Maurtua er vi bevisste på at barna får være med å påvirke dagen sin så langt det lar seg 

gjøre. Dette kommer for eksempel fram ved overgang fra lek inne til ute. Noen ganger 

erfarer vi at enkelte barn ikke er klar for å gå ut når vi planlegger det. Da kan vi la disse barna 

avslutte leken sin før vi sammen går ut til de andre.  Har dere spørsmål angående hvordan vi 

jobber med barns medvirkning hos oss, ta gjerne kontakt med en av oss ansatte så forklarer 

vi gledelig. 



Turer i nærområdet går også inn under fagområdet nærmiljø og samfunn. De eldste barna 

har startet så vidt med turer til Ormaskogen på Fredager. Her er målet å øve oss på å gå 

sammen som en gruppe. Vi er fortsatt litt usikker på når vi starter tur med de yngste barna. 

Her ser vi viktigheten ved at alle barna skal være klar for å bevege seg ut fra barnehagens 

området, før vi starter med turdag for de. Vi kommer med nærere beskjed når tur for de 

yngste starter opp.  

I Oktober har vi også startet opp med fokuset vårt på følelser. De eldste barna har fått møte 

Per som blir så glad når han får bade. Barna har selv satt ord på hva som gjør de glad. Noen 

fortalte at de er glad i mamma, mens andre kunne dele at de blir glad når de får 

sjokoladekake eller når de ble to år. Vi er bevist på å hele tiden anerkjenne og sette ord på 

de ulike følelsene hos barna. Vårt mål er at de skal oppleve at alle følelser er lov og like 

viktige. Og at det er fint å kunne snakke om følelser. Dette er med på å styrke barnas 

psykiske helse. 

10. oktober var verdensdagen for psykisk helse med temaet «spør mer». Vi valgte å markere 

denne dagen med å henge hjerter som barna hadde malt opp på gjerdet ved barnehagen. Vi 

ville spre budskapet om å bry seg og være nysgjerrig og spørre mer. Dette gjorde vi ved hjelp 

av egenskapskort og viktige ord som vi også hang opp på gjerdet. På denne måten kunne vi 

nå ut til nærområdet vårt. 

Hva skjer i November? 

    

Torsdager er det smartgruppe og her er det egenskapene HJELPSOMHET og SAMARBEID som 

skal være i fokus. Her vil vi høre eventyret om løven og musa, ved bruk av konkreter for å 

forsterke barnas språkstimulering. Vi vil møte på ulike «utfordringer» i hverdagen hvor det 

kreves samarbeid og hjelpsomhet. Her vil vi ansatte være med å oppmuntre barna til å 

hjelpe hverandre. Det er viktig at vi voksne er gode rollemodeller for barna, slik at de erfarer 

viktigheten ved å hjelpe hverandre og å samarbeide.  

Fagområdet kunst, kultur og kreativitet skal få en ekstra plass i hverdagen vår denne 

måneden. Rammeplanen sier at gjennom fagområdet skal personalet stimulere barnas 

nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelse, utprøving og 

eksperimentering. For å møte dette vil vi legge til rette for mye sanselig lek. Små barn er 

sanselig tilstede i verden, de erfarer og utforsker gjennom sansene sine. Dette må vi ansatte 

anerkjenne og legge til rette for i hverdagen.  Vi vil også bruke mye sang og musikk i 

hverdagen vår. Barna skal få være med å spille instrumenter selv og lytte til ulike 

musikksjangre. Forskning viser oss at sang og musikk fremmer god helse og læring. Sanger og 

regler styrker barnets utvikling på en rekke områder, som språk, motorisk utvikling, 

emosjonell og sosial utvikling. 



Denne måneden fortsetter vi med fokus på følelsen glad, men vil også bli bedre kjent med 

det å være lei seg. Rammeplanen sier at barna skal få støtte i å håndtere utfordringer og bli 

kjent med egne og andres følelser. Vi vil høre på sangen  «Når jeg er glad», fra albumet «å 

være sammen» (søk det gjerne opp på spotify og hør på sangen hjemme også). 

Vi er så heldige å ha fått starte opp et samarbeid med Universitetet i Stavanger, og vi på 

Maurtua skal ta imot våre første studenter Mandag 2. November. Det er Chelsea og Camilla 

som går 2.året heltid på barnehagelærerutdanningen. De skal være hos oss i fire uker i 

denne omgang, for så å komme tilbake 3 uker i februar/mars.  Vi håper at vi alle sammen på 

Maurtua kan ta godt imot studentene våre. 

• Det er fortsatt noen som ikke har signert sikkerhetsskjema i vognskuret. Vi ber om at 

der gjør det så fort som mulig.  

• Vi ønsker at vannflaskene er ferdig fylt med vann når dere leverer barna deres i 

barnehagen. 

Viktige datoer denne måneden:  

13.November har barnehagen planleggingsdag. Barnehagen vil da være stengt.  

Hilsen oss på Maurtua v. Kristine 

 


