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MÅNEDSBREV FOR TUSENBEINET, NOVEMBER 2020 

Nok en måned er over og vi er allerede kommet til november! Det føles som om 

dagene, uken og månedene bare flyr av sted! Et godt tegn på at vi har det kjekt 

sammen  

Vi har hatt en flott OKTOBER måned på Tusenbeinet. Denne måneden begynte vi å 

gå på tur ut av barnehagen. Dette har vært en kjekk og spennende opplevelse. Vi har 

vært på turer i Ormaskogen. Mye kjekt å utforske ute i naturen, og kjekk kreativ lek 

med materialene vi finner rundt oss. Og tenk at på den ene turen fikk vi oppleve tre 

ekorn på nært hold, som klatret og lekte i trærne. Det var en stor opplevelse som har 

gitt utløp for mange kjekke samtaler i ettertid.  

Vi har også fått utforsket det å male. For noen har det vært første gang. Noen synes 

det er litt rart og er litt tilbakeholdne, andre både smaker på og får maling både i håret 

og under malefrakken.  Barna får bruke sansene sine i maleprosessen, det er 

prosessen som er viktigst. Maleaktiviteten resulterte i en flott utstilling, og penger til 

barnehagens fadderbarn. Dumt at vi ikke kunne samles til FN-markering slik som vi 

har pleid å gjort før. Men slik som situasjonene er nå så er det selvsagt viktig å ha 

stort fokus på smittevern. 

Ormabyen og puterommet er også flittig brukt i hverdagen. Vi deler oss inn i mindre 

grupper og rullerer på hvem som er med på disse rommene. I Ormabyen har vi 

hovedsakelig fokusert på å ta med de eldste barna. Her legger vi til rette for å utvide 

leken deres. Det er mye god samlek mellom barna, og også begynnende rollelek. På 

puterommet er også de minste barna med. Her får de utfolde seg motorisk; hoppe på 

tykk madrass, rulle, klatre, danse og være i fysisk lek. 

I forhold til barnehagens satsningsområde, sosial kompetanse, har vi oktober 

fokusert på egenskapen Omsorg. Vi bruker begrepet mye, og setter ord på det når vi 

ser at barna viser omsorg for hverandre, for en dukke eller for en voksen. Veldig kjekt 

å se at noen av de eldre barna også klarer å sette ord på dette. I samlinger har vi 

blant annet lest boka «Lisen får ikke får sove». Her viser Lisen omsorg for lekene og 

kosebamsene sine. Vi har også lest boka «Alle får sitte på» hvor vi også knytter 

handlingen opp mot omsorg. Når vi leser i samling 

bruker vi projektoren og inkluderer barna aktivt. I 

samling har vi også fått møte bamsen Teddy. Teddy 

blir veldig glad når han ser barna på Tusenbeinet, sa 

smiler han! Teddy liker godt når han får klemmer og 

kos (omsorg), han tar runden og hilser på alle barna 

som villig deler ut klemmer og klapp til han  I 

samlingene har vi også mye sang og musikk! 
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I NOVEMBER fokuserer vi litt ekstra på fagområdet kunst kultur og kreativitet. I 

Rammeplan for barnehager står det blant annet «Opplevelser med kunst og kultur i 

barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I 

barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og 

organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordyping og progresjon. 

Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.» 

Vi skal fortsette å utforske maling, og ulike maleteknikker. Vi kommer til å 

samarbeide om å lage felles kunstverk. Maling vil være en aktivitet i grupper på 

onsdagene. Vi kommer også til å fortsette å bruke puterommet og Ormabyen. 

I forhold til satsningsområdet er det i november egenskapene HJELPSOMHET OG 

SAMARBEID som er i fokus. 

 

     

 

Høsten er virkelig godt i gang! Det er mye regn og kaldere temperaturer. Vi liker oss 

godt ute, derfor er det viktig at dere tar ansvar for at barna har det de trenger av 

varme klær og skiftetøy. Barna trenger votter som tåler vann. De trenger også ull 

eller fleece til å ha under regntøy. Supert om alle har en tynn lue, som barnet kan 

bruke i vogna, liggende i hylla i den indreste garderoben. 

Hipp hurra for RONJA som blir 2 år den 25.november!   

Den 13.november er det planleggingsdag, og barnehagen er da stengt. 

 

Ønsker alle en super november måned! 

Mvh alle oss på Tusenbeinet/v Marainne 
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