
                              

 

 

 

 

 

Da merker vi vel at HØSTEN er godt på vei! Vi har sett fugler som trekker sørover og alle har kjent 

ulltøyet på kroppen igjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV SEPTEMBER: 

Vi har hatt SPETTMEISEN som månedens fugl. Det beste har vært at vi faktisk har sett og hørt den på 

Furutoppen! Med en gang vi la ut noen skorper på fuglebrettet dukket den opp. I tillegg har vi spilt av 

spettmeis-låten på telefonen, og da kommer den flygende. Spettmeisen er den eneste fuglen vår som 

kan gå med hodet først nedover trestammen. Noen av barna kunne etter hvert vise frem med sin egen 

kropp hvordan spettmeisen beveger seg – hodet ned, rumpa opp! 

For å bli enda bedre kjent med fuglene våre på plassen i garderoben og sekken, kunne vi tatt frem vår 

egen fuglekasse oftere. Tidligere har vi sett at barna både kan sin egen og andres fugl – så nå vil vi jobbe 

videre med det! 

Tidlig i måneden fikk vi flere dager enn planlagt i skogen, både på Furutoppen og på Trollhaugen. 

Trollhaugen byr på noen ekstra motoriske utfordringer. Mer ulendt terreng, nedoverbakker, store 

husker og høyere klatremuligheter. Mer om dette kan dere lese i Une's hjørne! Å bære er en av de 

grunnleggende motorisk ferdighetene, og det har noen av barna på Harelabben fått trening i –Å BÆRE 

ved på Furutoppen har vært en fin aktivitet. For oss som liker å ha det varmt i teltet utover høsten og 

vinteren er det jo en nødvendighet å bære ved også! 

Tre båtturer ble det i september. Vi var på Garntangen og smakte på softis og matet ivrige ender. Ved 

stranda i Snekkerstuvika var det, som alltid, populært Å KASTE steiner i vannet! Fine fossiler, en 

Månedsbrev fra 

HARELABBEN –  
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DATOER Å HUSKE PÅ  I OKTOBER: 

 10.oktober – Verdens dagen for psykisk helse, vi markerer det enkelt på vår måte 

med en rolig stund til frokost, og en kaffekopp til de foreldrene som tar seg tid til å 

sette seg ned 

 11.+12. oktober – assistenter på kurs om "Grønne tanker", 8.30-11. 

 Uke 42 – Nima jobbrotasjon på Sokna. Aase Margrethe jobber på Harelabben. 

 24.oktober – FN dagen! Christel bursdag 

 Uke 43 – flere foreldresamtaler med Nima og Une. 

 28.oktober – PLANLEGGINGSDAG, BARNEHAGEN ER STENGT! 



fuglefjær og en gammel krepseklo ble funnet. Også var det en så stille dag at vi rett og slett nøt 

stillheten, både barn og voksne, og tøffet helt til Onsakervika for å snu…Siste båttur gikk til fiskeskjær i 

bølgene for å sette garn. Basen vår var Sælabonn. Der spiste vi og ventet på at fisken skulle svømme rett i 

garnet…men, nei! Ingen fisk å få. Vi får se hvor lenge båtsesongen varer, kanskje kan det bli en sjans for 

ny fisketur? 

Over en uke til sammen i september, med voksne som er borte fra avdelingen, merkes for oss. Da må vi 

senke tempo og krav til aktivitet i skogen. Barna merker det kanskje ikke så godt, de har mange 

muligheter til lek og aktivitet innenfor barnehageområdet, men det blir færre voksne å dele fokus og 

oppmerksomhet med. Noen av de planlagte aktivitetene prøver vi så langt det er mulig å ta igjen… 

Å lage trollkritt/kullstifter var en 

spennende aktivitet, som vi fikk lære av 

Une. Det må en god porsjon 

oppmerksomhet og støtte og hjelp til når 

2-åringer skal få prøve seg på å spikke! 

Bitte-litt prøving og å gjøre seg en 

erfaring med en spikkekniv gjør 

ingenting, mener vi. Til slutt ble de korte 

pinnene til fine kullstifter som mange 

ville prøve å tegne med – og vips ble det 

et kunstverk på veggen ute i 

barnehagen   

 

 

 

 

 

 

Årets HØSTSUPPE på Furutoppen syns vi selv gikk veldig fint Det kom mange gjester i skogen denne 

gangen også, og vi syns vi så stolte barn som kunne vise frem plassen sin i skogen. Vi er takknemlige for 

at alle stiller sånn midt i arbeidstida, også er vi heldige som kjenner noen som jakter og gir oss 

rådyrkjøtt! Tusen takk til dere alle! 

Eventyrene om "Bukkene Bruse" og "Gullhår" har vi formidlet flere ganger denne måneden. Det er de 

største som har fått høre mest om "Gullhår" når vi har hatt grupper med Ekornstubben. Vi bruker 

eventyrene med konkreter/små figurer, på den måten er det lettere å følge med på historien selv om 

barna ikke har ord eller språk enda. Arbeidet med eventyr, sang, rim og regler er med på å stimulere 

barns språk i hverdagen. Kommunikasjon, språk og tekst er et av barnehagens 7 fagområder. Gjennom 



barnehageåret skal barna få kjennskap til alle fagområdene: kropp, bevegelse og helse; kunst, kultur og 

kreativitet; natur, miljø, teknikk; etikk, religion og filosofi; nærmiljø og samfunn; antall, rom og form.  

 

 

 

 

 

HVA SKJER I OKTOBER:  

Flaggspett er månedens fugl! Den ser og hører vi ofte i skogen vår. Vi skal lære om fuglens farger, hva 

den spiser og at det høres ut som en trommehvirvel når den hakker i trærne. 

"Vis og fortell" er en aktivitet som barna på Rådyrstien er godt kjent med gjennom flere år. Barna har 

hatt med seg leker og bilder av familien sin for å vise frem og fortelle om det de har med til de andre 

barna og de voksne. Barna øver seg på "å stå frem" foran andre, være midtpunkt og fortelle. Det er en 

god øvelse på å kunne tørre å vise seg frem.  

Nå ønsker vi å begynne med vår versjon av "vis og fortell"! Vi ønsker at dere foreldre tar med, eller 

sender bilder av barnets familie. 5-6 bilder av barnas nære personer, evt husdyr. Bildene kan gjerne settes 

sammen i et A4-format og sendes Nima på mail, men husk å skrive navn og "tittel" ved bildet, for 

eksempel: "Bente, tante". Skriv gjerne også hvor tante bor, hvis det er steder barnet har et forhold 

til/vært på besøk til. I første omgang er det 2-åringene som kan ha med seg bilder. Vi vil bruke bildene i 

samlinger for å snakke om akkurat DET enkelte barnet og deres familie. Samlingen kan gjerne ha fokus 

på to barn samtidig, en etter en. 

 Hvorfor gjør vi dette?? Vi ønsker å ha  fullt fokus på hvert enkelt barn, og barn er opptatt av sine 

nærmeste. Vi vil at barn skal øve seg på å være midtpunkt. Å få alles øyne rettet mot seg kan være 

skummelt, men vi ser at barn kan styrke selvfølelse og selvtillit ved å øve seg. Å stå å snakke foran andre 

er også en god øvelse til stor-avdeling, og faktisk også til skolestart! Vi vet det er lenge til, men tiden går 

fort…dessverre vil noen si! Språkstimulering og det å lage et språkstimulerende miljø er selvfølgelig et 

viktig argument for aktiviteten. Det blir naturlig at en av oss voksne hjelper barnet med å fortelle, men 

vi sparer på bildene og kanskje blir det lettere å snakke om bildene etter hvert?? De andre barna som 

hører og ser på i samlingen, øver seg på å vente på sin tur. Det kan bli både krevende og utfordrende for 

de fleste 2-åringer! Men så bra – i vårt store, sosiale fellesskap som barnehagen er, kan ikke JEG få det 

som jeg vil, fordi JEG MÅ TA HENSYN TIL FLERE, og andre barn gjør noe som ikke jeg kan, akkurat nå. 

Så mye å lære seg – LÆRING FOR LIVET 

Har dere bilder klare digitalt, så send i vei. Vi starter "vis og fortelle" når vi får inn en del bilder. Er noe 

uklart rundt dette er det bare å ta kontakt. 

10.oktober er "Verdensdagen for psykisk helse". Årets tema er: "…fordi livet forandrer seg…" Dagen har 

blitt markert i flere år her i barnehagen og er godt forankret i Hole-barnehagenes lokal rammeplan. 

"For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barns utvikling og 
læring og presisering av personalets ansvar." 

"Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens 
sammensetning og øvrige forutsetninger." 

Rammeplanen, s.39 



Temaet er ikke like lett å formidle til våre små barn på Harelabben…men allikevel vil vi markere dagen 

hos oss, for å skape ÅPENHET og KUNNSKAP om psykisk helse – alle har en psykisk helse. Så de som 

har mulighet er       -lig velkommen til en kopp kaffe eller te sammen med barna og personalet mandag 

morgen. Se også på nett: verdensdagen.no 

Une skriver om "Grønne tanker – glade barn". Dette kan være vår måte å jobbe med og markere det 

viktige arbeide med psykisk helse hos små barn! 

FAGARBEIDERENS HJØRNE: 

I forrige månedsbrev skrev jeg om barn og idrett og grunnleggende bevegelser. Hver dag i barnehagen/ 

skogen finner vi på ting som utfordrer barnas motorikk. Vi har bl.a gått til Trollhaugen når den har vært 

ledig. Turen dit er lengre enn hva vi er vant til og plassen er litt vanskeligere for små barn å bevege seg 

rundt på. Hvor enn vi er så finner vi alltid steder hvor vi kan balansere og hoppe. Å sykle liker alle Hare-

barn enten det er på balansesykkel eller trehjulssykkel. Ball har vi alltid tilgjengelig i barnehagen og flere 

synes at å sparke ball er morsomt.  

 

"Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer 
barn verden og seg selv å kjenne. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for 
utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange 
muligheter". Rammeplan  3.2 Kropp, bevegelse og helse 
 

Grønne tanker – glade barn er et psykopedagogisk materiell som har til hensikt å stimulere barns tanke- 

og følelsesbevissthet.  Det man lærer om følelser og tanker som liten, kan brukes i mange situasjoner 

underveis i livet. Barn kan øve seg på å gi seg selv og andre oppmuntring, trøst og støtte. 

I oktober vil vi i samlinger sette fokus på følelser. Der vil barna møte tenkebamse Rød og tenkebamse 

Grønn. Vi vil snakke om det å være sint, glad, redd og lei seg. Til dette vil vi bruke plansjer, bamsene og 

eventyr som f.eks "De tre bukkene bruse", for å øve oss på å kunne oppfatte forskjellige sinnsstemninger. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Hare-hilsen fra Une, Hege, Christel og Nima 

Jeg klatrer og 

klarer selv! 
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