
                              

 

 

 

 

 

Vips, så var oktober over! Det gikk fort, og vi kan se tilbake på en fin høstmåned. Ikke lenge til 

julemåneden heller, så nå vil dere merke både julesanger og juleforberedelser på Harelabben fremover 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV OKTOBER: 

Å få til en båttur helt i begynnelsen av måneden er vi fornøyd med. Vi lagde gode pannekaker på bål og 

primus. Selv om ikke alle barna var fornøyde, tar vi det med som en erfaring. Kanskje det ble gråt fordi vi 

var på et sted som vi ikke hadde vært før, eller fordi vi manglet en voksen…? Alt i alt har båtturene 

denne høsten gått veldig bra, så vi velger å tro at vi kan glede oss til ny båtsesong i mai neste år. Og da 

håper vi også at fisken biter  

Vi har fått til turer i nærmiljøet vårt. Å besøke grisene og kuene på Bye gård ble et gjensyn for noen, 

men et førsteinntrykk for de aller fleste. Litt skummelt var det å få se de store grisene på nært hold. 

Noen tenkte at dette var da spennende, og ville gjerne være med å mate grisene med gulrøtter! Turen 

gikk videre til Røyse skole, og helt rundt "lille Røyse", tilbake til barnehagen….men den var det egentlig 

ingen som så noe av, fordi det var sove-tid  

  

 

 

 

 

 

Månedsbrev fra 

HARELABBEN –  

NOVEMBER 2016 
 

DATOER Å HUSKE PÅ  I NOVEMBER: 

 13.11 – Hege bursdag 

 25.11 – Julegateåpning på Vik torg! Frivillig arrangement på ettermiddagen. 

Foreldre følger sine barn. Barna har på nisselue og synger julesanger! Julenissen 

kommer 

 



Tur til hestene og til lekeplassen ved Soria Moria har vi også fått til. Det er fint å kunne ha mulighet til å 

være tett på husdyr.  

Nærkontakt med skogsdyra har vi også hatt! Et lite ekorn har blitt så tam på Furutoppen i løpet av 

høsten. Vi tror den kommer fra ekornrede som ble bygd i presenningen som ligger over gapahuken! 

Fuglene begynner å komme tilbake på fuglebrettet vårt, og nå gjelder det å legge ut fuglemat når vi er 

på Furutoppen. Flaggspetten, som vi har lært mer om denne måneden har vi så vidt sett, men vi har hørt 

den hakke i trær og skrike på sin måte. 

Historien om larven "Aldrimett" har barna blitt glad i. Une formidler historien med konkreter, men 

barna vil også at vi leser boka, og da kjenner de igjen ord og bilder. Eventyret om "Pannekaka" og 

"Gullhår" har vi også hørt. 

Øving av grunnbevegelser kunne vi hatt enda mer fokus på i måneden som gikk. Vi tenker nok at barna 

får være i bevegelse bare de får være i skogen, men å legge til rette for f.eks rulle og åle skal vi bli bedre 

på! Øv gjerne hjemme også – nå vet vi jo at alle disse bevegelsene er så viktige for den helhetlige 

utviklingen til barna – AKTIV FOR LIVET 

"Vis&fortell" begynte vi med i slutten av måneden. Den første samlingen kan vi si gikk sånn passe, 

egentlig…Store følelser ble satt i sving da Håkon fikk se bildene sine. Alle var veldig interessert i bildene, 

men noen kunne ikke forstå at ikke de hadde bilder av sin mamma, pappa eller søsken! Det ble rett og 

slett et lite gråtekor! Men vi gir oss ikke! Vi syns det er viktig at alle som vil, kan få vise bilder av familien 

sin, så derfor vil vi ha bilder av ALLE!! SEND på mail eller gi bilder til oss Når vi viser og snakker om 

bildene kommer vi til å ha små grupper med barn, det tenker vi kan være med på å gjøre samlingen                

bedre for alle. 

Verdensdagen for psykisk helse og FN-dagen ble markert på vår måte. Det er ikke alltid så lett å formidle 

budskapet på sånne dager til våre små. På verdensdagen fikk barna møte den grønne og den røde bamsen 

for første gang. Vi mener selv at vi kunne se at de største kjente seg igjen i den bamsen som var lei seg. 

Une skriver også mer om dette nedenfor. "Grønne tanker – glade barn" skal vi jobbe videre med hele 

dette barnehageåret. 

 

 

HVA SKJER I NOVEMBER:  

Vi vil ikke røpe for mye i november…ting skal nemlig jobbes med og pakkes inn! Ny fugl, kan røpes – 

og det er NØTTESKRIKE Mer bevegelse og grønne tanker skal også jobbes med. 

Vi har som mål å kunne dele oss mer i to grupper, det vil først og fremst si 1-åringer i en gruppe og 2-

åringer i en gruppe. Tidligere har vi erfart at det er riktig å gjøre ut i fra barnas ståsted og utvikling. 1-

åringene får en helt annen glede av hverandre når bare de er sammen Noe så enkelt som å spise 

sammen er godt å gjøre med de på din egen alder. Men OBS! Å dele oss i grupper, forutsetter "alle 

mann" på jobb! Vi håper selvfølgelig på friske voksne og barn nå i november, før kulda setter inn… 

http://www.bing.com/images/search?q=gr%c3%b8nne+tanker+-+glade+barn&view=detailv2&&id=DC748544DADF2F47702C325C39EE5918343872E6&selectedIndex=2&ccid=vZsjIKj2&simid=607990606610629854&thid=OIP.Mbd9b2320a8f6c26e02d15c8272ffe2b3o0


FAGARBEIDERENS HJØRNE: 

I oktober startet vi med å lære og å sette fokus på følelser. Vi har snakket om den grønne bamsen som er 

glad og den røde bamsen som er lei seg. Mange av barna på Harelabben begynner å forstå noen av 

følelsene som lei seg og glad. Dette kan vi se igjen om noen av barna er lei seg eller har slått seg. Da 

kommer det barn som sier "det går bra" og vil gi en klem eller klappe på armen. Noen tilbyr seg å hjelpe 

opp hvis et barn har falt.  Her ser vi en gryende start på empati og evne til å ville hjelpe til.  
Vi vil fortsette med å ta frem bamsene i samlinger og snakke om følelser. Det er viktig å kjenne seg selv 

og sine følelser i samhandling med andre og å kunne vise omsorg for andre, og utvikle sosial 

kompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. 

 
- Hvordan staver man kjærlighet? spurte Nasse Nøff. 
- Man staver ikke kjærlighet, man føler den, svarte Ole Brumm. 
                                                                      Alan Alexander Milne  
 

Gjennom lek utvikler barn sosial kompetanse. For selv om lek er lærerikt er den sosiale biten av leken 

svært viktig. Den er viktig for å etablere en god selvfølelse og en følelse av kompetanse og mestring. Får 

å få venner må man selv være en venn. Det betyr at man må kunne sosiale spilleregler: samarbeide, vente 

på tur, dele med andre, ha medfølelse, trøste og hjelpe andre. Gjennom lek bygger barn sosiale relasjoner 

til andre barn.  

Vi arbeider med sosial kompetanse fra barna begynner i barnehagen, og gjennom et helt liv i 

barnehagen. Det starter når de kommer inn i barnehagen som 1-åringer. Sosial kompetanse er en del av 

hverdagslivet og rutinene, og arbeides med HELE TIDEN, HVER DAG!! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

November-hilsen fra Hege, Christel, Une og Nima 

Nå skal du få høre 

litt om sosial 

kompetanse, Sofie!  

Det er det vi 

jobber med her 

og nå! 
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