
                              

 

 

 

 

 

Nå kan vi endelig begynne å telle ned til jul! Vi holder på gode tradisjoner i barnehagen – derfor blir det 

kalender i vindu, dompap, nisseregle, julehemmeligheter, lysfest, nissefest og masse kos Vi håper å lage 

ei førjulstid som kan være "stress-fri"…Nå ønsker vi oss egentlig bare snø, så hadde julestemningen 

kommet helt av seg selv og barna kunne turne i snøen 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV NOVEMBER: 

"Vis&fortell" fortsatte vi med denne måneden. Nesten alle 2-åringene fikk vise frem bilder av sine 

nærmeste. Og Sophie har også vist frem bilder. Vi startet med at hele gruppa var med på samlingen, men 

endte opp med å ha en liten gruppe, da vi skulle vise bildene. Dette ble gjort fordi det var svært 

utfordrende å sitte stille for de som ikke viste og fortalte! Den som viste frem bildene sine og fikk 

fortelle om alle som var på bildene var i fokus og fikk all oppmerksomheten, kanskje var det det som 

gjorde de andre urolige? Bildene har også vekket sterke følelser hos de fleste! Både gråt og følelsen "bare-

min-mamma/pappa"  har vist seg! Å dele på bildene, slik at alle kan få se har også vært en utfordring! 

Hm…vi må øve mer på dette! Selv om vi vet at 1-og 2-åringen er opptatt av seg selv og sitt eget, MÅ vi 

dele, i hvertfall hos oss der vi er mange! 

Selv om vi tar en liten pause med "Vis&fortell" til etter jul, kan de som vil fortsatt sende bilder på mail, så 

har vi det klart til senere. Vi gir oss ikke så lett, selv om det har vært en aktivitet med litt forskjellig 

utfall…   

Månedsbrev fra 

HARELABBEN –  

DESEMBER 2016 
 

DATOER Å HUSKE I DESEMBER: 

 5., 15., og 20.desember – gløggmorgen for foreldre som vil/har tid…kl.7.15-8.15 

 7.desember – Nima 29 år! 

 8.desember – julebord for barna! Ta gjerne på nisselua 

 13.desember – LYSFEST! Ute, kl.7.30, ALLE MÅ HA SPIST FROKOST FØR DE KOMMER! 

Vi serverer saft, gløgg og boller ute 

 14.desember – NISSEFEST I SKOGEN KL.18 – PÅMELDING! Nissen kommer 

 2.januar – planleggingsdag – BARNEHAGEN ER STENGT! 

 3.januar – Velkommen tilbake etter juleferie - Godt nytt år 

 



Månedens fugl har vært NØTTESKRIKA. Vi har lært at den er en egg-tyv, men at den har fine farger, 

hører til kråkefamilien, og at vi ser den i skogen vår! Den har vært på fuglebrettet vårt flere ganger nå for 

å forsyne seg av frø og brød som vi har lagt ut, så da vet vi jammen litt om hva den spiser også! 

En "fugle-aktivitet" som bare har kommet helt av seg selv er å se og høre på FUGLEBOKA! Boka har 

Hege tatt med seg hjemmefra og nå vil flere høre på den boka hver morgen etter frokost eller når vi går 

inn en tur. Barna vi gjerne høre lyden på sin fugl, og flere kjenner nå igjen vet andres fugl når de ser 

bildet i boka. Det er barna som velger sin egen aktivitet og det er flott å se barnas egen "fugleinteresse" 

og at de faktisk er med på å avgjøre hva vi skal gjøre. 

"Grønne tanker – glade barn" har vært tema hele november også. Une har hatt samlinger med grønn og 

rød bamse, men også med plakater av Pinnsvin og Haremann. På plakatene ser vi de to som hjelper 

hverandre, er sinte på hverandre, der har den ene ødelagt en tegning for den andre, og da blir jo en lei 

seg…I samlingene har barna sittet og fulgt godt med. Det kan jo være at de kjenner igjen det som blir 

formidlet og vist på plakatene! Det er jo lett å snakke om i teorien, og vi ser i praksis at det er masse å 

jobbe med. Følelsene er i sving på Harelabben 

Vi er glade for å  jobbe med "Grønne tanker". Vi vil også denne gangen skrive litt om mobbing i 

barnehagen. På planleggingsdagen i slutten av oktober hadde vi en forelesning av Åse-Berit Hoffart, 

seniorrådgiver for FUB – Foreldreutvalget for barnehager. Forelesningen het: "Skjer det mobbing i 

barnehagen?"  Gjennom undersøkelser og forskningsresultater er det dokumentert at barn plages i 

barnehagen. Systematisk plaging over tid kan etter FUB's mening defineres som mobbing. Å stenge et 

annet barn ute fra leken, slåing, dytting, bli ledd av er kjennetegn på plagingen. Først og fremst må vi 

voksne i barnehagen ta tak i dette. Er vi der barna er for å kunne fange opp hva som blir gjort eller sagt 

barna imellom? Er vi nære nok til å se og høre? Bryr vi oss nok? Jobber vi med at barna kan få oppleve 

vennskap? Å HA ÈN VENN KAN VIRKE BESKYTTENDE MOT MOBBING  Sammen må vi voksne, 

dere foreldre og vi som jobber i barnehagen, jobbe for at barn opplever vennskap. Oppmuntre barna til å 

leke MED andre, være en venn, og si ifra hvis barna uttrykker at de ikke har det bra i barnehagen!     

 

 

 

 

 

 Vi tenker at arbeidet med grønne bamser, vennskap og sosial kompetanse, som Une skrev om i forrige 

månedsbrev , og godt holdningsskapende arbeid er med på å forebygge mobbing og all form for 

diskriminering. I disse dager er RAMMEPLANEN for barnehager ute på høring – i høringsutkastet står 

det at: "Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp 
dette".   

Vi har en viktig jobb å gjøre – sammen med dere foreldre! 

"I tillegg til å følge opp eget barns trivsel og velvære, har det stor betydning at foreldre også bryr seg 

om andres barn og inkluderer dem i egen hverdag. Det kan gjøres ved å hilse på de andre barna i 

barnehagen, slå av en prat og invitere med andres barn hjem. Foreldre kan også bidra til å fremme et 

godt miljø i barnehagen ved å snakke positivt om barnehagen, personalet, de andre barna og deres 

familier utenom barnehagetiden". 

Fra brosjyre om mobbing fra FUB. 

 



Barnegruppa nå – et halvt barnehageår, sammen: 

"Sammen er vi dynamitt"…har vi hørt et sted – og det passer ganske bra på Harelabben. Vi er mange 

barn, av forskjellig "type", med mange individuelle behov, så sammen blir vi en livlig gjeng. Følelser er i 

sving, meningen om MEG i sentrum står sterkt hos de fleste, så det blir ofte høy temperatur og kamp 

om de samme lekene når vi er inne på morgenen eller etter frukt, før vi kler på og går ut igjen. Hvordan 

vi organiserer dagen og om vi er alle voksne på plass har også mye å si for hvordan barna har det 

sammen i barnehagen.  

 

 

 

 

 

Vi ser masse omsorg barna i mellom, mellom små og store barn og mellom de som er på samme alder. 

De smiler til hverandre, ler, hopper og er fysiske sammen og ler når de leker og gjør det samme. Noen 

kan hoppe, le, hoppe, le og hoppe igjen og igjen – det er flott å se samspill på denne måten.  

Vi ser også at noen barn leker bra sammen, noen leker en del alene og noen kan leke med flere. Å 

samles om en felles leke/aktivitet, det kan alle 2-åringene gjøre, og da ser det ut til at alle trives 

sammen. En god dag for alle er en dag i skogen der de kan få leke, utforske og utfolde seg, uten for mye 

avbrytelser. Med avbrytelser tenker vi på rutiner eller "opplegg" fra oss voksne! 

1-åringene kunne vært på en avdeling alene, tenker vi noen ganger…! De trenger å bli sett på en annen 

måte enn 2-åringen. Enda mer ro og trygghet må til for de aller minste. Vi har sagt det flere ganger, 

men å dele oss i to grupper, etter alder, er viktig for de minste. Da oppdager de hverandre bedre også, 

tenker vi. En pappa har sendt oss en artikkel fra NRK om 1-åringer og måltider, der vi kan lese at ansatte 

overser ettåringer ved måltider…vi vil ikke si at vi gjør det, men vi prøver gjerne ut andre "metoder" for 

at 1-åringene våre skal få et måltid der de blir godt tatt var på. Når vi er alle voksne, og vi må være inne å 

spise, deler vi oss på tre bord, og bordet der 1-åringene sitter, er på lekerommet. Vi håper og tror at 

måltidet da kan være rolig, trygt og med god samtale MED barna Tusen takk for artikkelen! 

 

 

 

 

 

 



Det vi også ser i vår barnegruppe er at store og små har mye glede av hverandre! Store og små som ler 

sammen, de store hjelper de små og de store viser empati. Etter at tre av de minste hadde vært en del 

borte pga sykdom, spurte de største etter barna, lurte på om de var syke og tok de veldig godt imot da 

de kom tilbake. Så der små og store er sammen er det også MYE positivt  

Nå jobber vi videre med gruppa vår. Alle barna har sine individuelle behov som også skal tas vare på i 

fellesskapet. For å gjøre dette best mulig trenger vi fortsatt det gode samarbeidet med dere foreldre. En 

stor barnegruppe kan av og til gjøre det vanskelig å ta individuelle hensyn…derfor er det viktig at dere 

foreldre sier ifra hvis det er noe spesielt som dere lurer på om eget barn – og sammen gjør vi det vi kan 

for at barnet skal få det trygt og godt i barnehagen.  

HVA SKJER I DESEMBER:  

Månedens jule-fugl er DOMPAP! Vi skal se på farger og selvfølgelig synge om "Du og jeg og 

dompapen". 

Det ble ikke noe innpakning i november, så nå må det jobbes med det som etter hvert SKAL pakkes inn! 

Alle dager i desember skal vi åpne "jule-esken" for å se hva som er der! Kanskje er det en nisselue som en 

nisse-gutt eller nisse-jente kan ha på seg?! Kalendervinduet vårt skal etter hvert fylles med jule-figurer 

og julekvisten på Furutoppen skal fylles med julepynt. Vi skal tenne lys, bake, smake og etter hvert gå 

rundt et juletre i skogen vår. Mest av alt skal vi, som sagt, kose oss, roe ned og om ikke lenge ta en 

velfortjent juleferie Små barn trenger å ha late dager de også, bare være, bare kose seg sammen med de 

aller viktigste i sine liv – DERE  

FAGARBEIDERENS HJØRNE: 

Et av barnehagens satsningsområder er fuglene i skogen vår. Til nå har vi blitt kjent med en ny fugl hver 

måned. De fuglene som hvert barn har på plassen kjenner barna ganske godt og de vet hvilken fugl som 

tilhører det enkelte barn. Nå er vinteren her og vi må også lære hvordan vi skal lage god og mettende 

fuglemat. Fuglene i skogen vår vet at de kan finne mat på fuglebrettet og nå er det viktig å fortsette med 

mating.  

Å lage fuglemat er en fin aktivitet å gjøre sammen med barn i alle aldre. 

Hjemmelaget fuglemat er veldig populært ute på fuglebrettet i skogen. Det er enkelt å lage - bare prøv! 

Perfekt ting å gjøre med barna, bare pass på at de ikke brenner seg på varmt fett. 

Det er veldig hyggelig å mate fuglene, og det beste vi kan gjøre er å tilby variert kost. Slik kan vi få 

mange ulike gjester og fuglene (og ekorna) får et sunt kosthold. Ulike fuglearter har ulike typer 

favorittmat.  Fett er spesielt viktig i den kaldeste delen av året, det gir god og lett opptagelig energi. 

 
Dette trenger du: 

 Usaltet fett (f.eks delfia fett) 
 Frø/nøtter/korn 

– Frø: de aller fleste frø kan egne seg. Solsikkefrø er næringsrikt og godt likt av småfuglene. Hirse 
er også populært. 
– Nøtter: jordnøtter/usaltet peanøtter eller mandler 
– Korn: brødsmuler eller havregryn (hele eller knuste) 

 Frukt som rosiner, epler og pærer 



 Former til fuglematen (f.eks. pepperkakeformer, muffinsformer eller tomme melkekartonger, 
engangsbeger) 

 Hyssing til å henge opp fuglematen med 
 Obs: bruk aldri mat som er harske, mugne eller har salt i seg! 

 
Smelt smøret og avkjøl dette litt. Hell oppi resten av ingrediensene til massen er passe fast. Det må ikke 

renne utover, men heller ikke være fastere enn at det kan formes i pepperkakeformer. Til oppheng 

brukes hyssing. Surr hyssing en runde i formene, slik at ikke maten faller ned når fuglene begynner å 

spise.  
 

Idrett og harebarn 

Nå som snø og kulde setter inn, vil vi sette oss på liste over å få bruke hallen. Av med tunge vinterstøvler 

og tykke dresser, slik at vi kan bevege oss lett og ledig i den store hallen. Der vil vi leke inn 

grunnleggende bevegelser som jeg skrev om i månedsbrevet i september. Vi kommer til å lage 

hinderløyper, balanseøvelser, bevegelse til musikk og lek med ball. Det blir aktiviteter som barna kan 

mestre på sitt nivå.  

*** 

Litt tidlig enda, men vi ønsker etter hvert alle barn og foreldre en fredfull jul og alt godt i 2017! 

God jul og godt nytt år 

Desember-hilsen fra Hege, Christel, Une og Nima 

 


