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NOVEMBER PÅ ØYENSTIKKEREN 
 

Ukene suser avgårde! Plutselig er oktober over og vi har kommet til årets nest siste 

måned: november. 
 

Et av høydepunktene i oktober var FN dagen. Veldig kjekt å se så mange foreldre, 

søsken og besteforeldre. Mye latter og god stemning i barnehagen denne 

ettermiddagen. Barna var spente på forhånd, alltid kjekt å ha familien på besøk. Super 

innsats fra kongeklubben-barna som var med og solgte kaker og lapskaus i cafeene! 

Tusen takk for at dere er med og bidrar! Vi fikk samlet inn over 8000 kroner til 

barnehagens fadderbarn. 

 

På forhånd snakket vi litt med barna om FN: hva FN er og hva FN gjør. Vi fikk også 

snakket om viktigheten av å hjelpe hverandre og å samarbeide for at alle skal ha det 

bra. 

 

Smågruppene i oktober har blant annet blitt brukt til å lage kunstverket som ble solgt 

under FN. Vi hadde en spillgruppe som spilte brettspill sammen. Der fikk vi øvd på å 

vente på tur, og vise tålmodighet mens det er de andre sin tur i spillet. En gruppe fikk 

utfolde seg i lek på Vepsebolet og en gruppe fikk gode filosofiske samtaler ved å lage og 

spå hverandre med smart-spå. 

 

På turdagene har vi kost oss i Ormaskogen. Spennende å følge med på prosessen med 

den nye stadionen, og alle gravemaskinene og lastebilene som har vært på veien utenfor 

barnehagen den siste tiden. Trærne i skogen blir klatret flittig i, vi finner bær og 

pinner og bare fantasien setter grenser når barna er i full gang med sin lek og 

kreativitet. En av turdagene var flere av barna hekser i skogen, de laget heksebrygg og 

hadde hemmelige heksemøter  
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Et annet stort høydepunkt i oktober var når Øyenstikkeren hadde ansvar for 

fellessamling for hele barnehagen. Vi hadde øvet mye på forhånd og var veldig spente! 

Og det gikk jo superbra! Vi hadde tema høst, snakket litt om høsten og fremførte 

verset «En er en og to er to», vi sang også sangen om regnet som smaker eplesaft og 

tyggi og sangen om Vesle Hasse Hare. Alle de barna som ville det fikk ansiktsmaling og 

ble til søte harepuser. Barna har vært veldig ivrige på dette verset og sangene, de 

ligger ved bakerst i brevet dersom noen ønsker å ta dem frem hjemme også  

 

NOVEMBER: Fagområdet som skal være litt ekstra i fokus i november er Natur, miljø 

og teknologi. I rammeplan for barnehager står blant annet dette: «Barnehagen skal 

legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomen, 

oppleve tilhørighet til naturen og gjøre er faringer ved bruk av teknologi og redskaper.» 

På turdagene kommer naturlig mange av elementene fra rammeplanen inn som en 

selvsagt del av det å være på tur. Rammeplanen sier blant annet også at «barnehagen 

skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve 

naturen som arena for lek og læring.» Ellers blir en av smågruppene i november med 

fokus på eksperimenter og undring over disse. 

 

Respekt og takknemlighet er egenskapene som skal være fremtredende i november. 

Samlingene på onsdagene er smart-samlinger hvor vi fokuserer på historier og samtale 

rundt disse egenskapene. På disse samlingene er barnegruppa delt i to, og vi motiverer 

alle til å være med å bidra. 
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Vi feirer to 3 årsdager november. Hurra for FELIX den 11. november og for 

LISA den 19.november.     

 

Kongeklubben drar på tur til Byhagen eldresenter den 5. november. Den 12.november 

drar kongeklubben på besøk til Smeaheia skole. 

 

Husk PLANLEGGINGSDAGER: torsdag 14. og fredag 15.november – barnehagen er 

stengt disse dagene. 

 

Ellers miner vi på viktigheten av å sjekke barnas kasser 

med skiftetøy og at dere er ansvarlige for at barna har 

det de trenger for å holde seg varme og tørre gjennom 

hele dagen – hver dag   Dere har også ansvar for å holde 

orden på eget barn sine ting i garderoben, og at alt av 

barnet sine klær og utstyr er ryddet på plass når dere går 

hjem på ettermiddagen. 

 

Silje er 20% sykemeldt og har vanligvis sykemeldingsdag på onsdager. Kirsten vil være 

hos oss mange av onsdagene fremover.  

 

 

Da gjenstår det bare å ønske dere en super november måned! 

Nyt høstens vakre farge 

 

 
Mvh Oss på Øyenstikkeren v/Marianne 
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REGN 

(SigbjørnObstfelder)

  

En er en og to er to. 

Vi hopper i vann,  

Vi triller i sand. 

Sikk - sakk,  

vi drypper på tak. 

Tikk - takk.  

Det regner i dag. 

Regn, regn, regn, regn. 

Øsende regn,  

pøsende regn, 

deilig og vått, 

deilig og rått! 

En er en, og to er to . 

Vi hopper i vann, 

vi triller i sand. 

Sikk - sakk,  

vi drypper på tak,  

tikk - takk, 

det regner i dag 

 
 
 

 
 
LILLE HASSE HARE 
 
Lille hasse Hare har en flue på sitt hode,  
Lille hasse Hare har en flue på sitt hode.  
Lille Hasse hare har en flue på sitt hode 
og VIPS så var den vekk! Bizzzzzzzz....  
 
Lille hasse Hare har en flue på sitt kne, 
Lille hasse Hare har en flue på sitt kne, 
Lille Hasse hare har en flue på sitt kne,  
og VIPS så var den vekk! Bizzzzzzzz.... 
  
Lille hasse Hare har en flue på sin nese, 
Lille hasse Hare har en flue på sin nese,  
Lille hasse Hare har en flue på sin nese,  
og VIPS så var den vekk! Bizzzzzzzz.... 
 
Lille hasse Hare har en flue på sin tunge, 
Lille hasse Hare har en flue på sin tunge,  
Lille hasse Hare har en flue på sin tunge,  
og VIPS så var den vekk! Bizzzzzzzz.... 
 
Lille hasse Hare har en flue i sin mage, 
Lille hasse Hare har en flue i sin mage,  
Lille hasse Hare har en flue i sin mage,  
og VIPS så var den vekk! PROMP! 

 
 
Hvis regnet var av  
eplesaft og tyggi 
 
Hvis regnet var av eplesaft og tyggis 
Å for et regnvær det ble  
Hvis regnet var av eplesaft og tyggis 
Å for et regnvær det ble  
Vi åpner opp munnen  
og Strekker ut tungen: 
Æææææææææææ  
Hvis regnet var av eplesaft og tyggis 
Å for et regnvær det ble  
 
Hvis snøen var av  
karamell og popcorn  
Å for et snøvær det ble  
Hvis snøen var av 
karamell og popcorn 
Å for et snøvær det ble  
Vi åpner opp munnen og Strekker ut 
tungen: 
Æææææææææææ  
Hvis snøen var av 
karamell og popcorn 
Å for et snøvær det ble 
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