
                                                                                      

 

HURRA FOR HVERANDRE OG FOR MANGFOLD!    

OKTOBER har gitt regntunge dager hvor klær etter vær er avgjørende for en god dag i 

Naturbarnehagen. Vi blir mindre våte i skogen og har brukt så mye som mulig av dagene på 

Solplassen. Regnet har gitt et mangfold til leken. Hoppe, samle, supper og herlige varianter av 

klissklass. Det var dessuten lykke å leke med den første snøen som kom 20.oktober.                                                                                                                            

Vi har blitt kjent med Maren som har vært student hos oss. Etter påske kommer hun tilbake og 

skal ha 3 uker til. Maren har lest «Tambar og harepusene». For at alle barna skulle få være  

aktive, delte vi inn i 3 lesegrupper. Det ble 3 helt forskjellige lesestunder selv med samme bok. 

Alle barna satte preg på sin måte, med spørsmål og undringer. Det å sitte i skogen samlet om 

fortelling om troll, ja, da kan dere tenke dere at mose og trær ble magisk og en del av historien. 

Maren hadde med seg et saueskinn og et glass med honning. Det vekte interesse. Hun brukte det 

vi kaller konkreter. Konkreter som gjør det lettere å forstå innholdet og det å bli kjent med                                                                                                                                                                                                                     

ord og uttrykk. Konkreter kan være til hjelp i en bok,en sang, eller fortelling, ja, til det meste.                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Vi jobber med språk på flere måter. Som når vi spiser formiddagsmat og Kim rekker opp hånda. 

«Jeg lurer på noe jeg» sier han og fortsetter. «Her er en gåte. Hvem tenker jeg på når jeg 

sier…. han går i svarte klær og har gullspenne på skoa sine?«. Ivrige hender viser at de vil svare.  

Kaptein Sabeltann så klart. Ny gåte, han går i en barnehage, han bor i en blokk sammen med 

mamma og pappaen sin. Han må gjemme noe i buksa si for at andre ikke skal se at han er et…  

Først svarte en rev kameraten sin, da lo vi alle godt. Tenke, tenke, ja, troll, det er Tambar.  En 

til? Ja, og sånn kan vi fortsette. Noen andre som har en gåte? Jaaaaa jeg sier barna. 

 

 

 

Årets psykisk helsedag satte fokus på «Spør mer». Vi har spurt barna, en og en, «hva er det 

fineste noen kan spørre deg om». Uten betenkningstid fikk vi svar: skal vi leke sammen, vil du 
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«Det å lese bok har stor verdi og er en del av språkarbeidet vårt. Godt språkarbeid i 

barnehagen er viktig for barns deltagelse i lek, utvikling av vennskap, kommunikasjon, for 

opplevelser, læring og for å skape et solid og godt grunnlag for lesing og skriving senere i 

livet» Språk i barnehagen – Mye mer enn prat. Udir  

 



være med å leke. Det er med god grunn vi skriver om lek i hvert månedsbrev. Lek er barns 

foretrukne måte å leve livet sitt på. Vi ser at det viktigste i barnehagen er faktisk å leke.                                                                                                             

Hva har barn rett til? Hva skaper god psykisk helse for barn i barnehagealder?Hva er til barns 

beste? Viktige spørsmål og FN dagen 24.oktober minte oss på hvor viktig det er at vi jevnlig tar 

opp disse spørsmålene.                                                 

Sammen har vi lagd vår egen vennelov, REVELOV. «Jeg er en god venn » og jeg husker på: 

At alle skal ha det bra                                                                                                                  

Ingen må bli borte                                                                                                              

Vi skal passe på hverandre og si fine ting til hverandre                                                   

Vi må høre på hverandre, jeg stopper når du sier stopp                                                                                                                                                                                                                

At alle skal ha noen å leke med                                                                                                                        

Vi er venner                                                                                                                                          

Vi må passe på å ikke bli spist av høna 

Det er barnas ord som er skrevet ned og vi har snakket om hva ordene betyr for oss.        

Hvordan kan vi se at alle har det bra, har du det bra, hva må vi gjøre for å passe på hverandre, 

hva betyr det når noen sier stopp, hva gjør du når noen sier stopp til deg, hva er å være en venn, 

hva gjør venner sammen. Barn har svar på mye og forklarte: vi smiler, får være med å leke, da 

trøster vi, sier ifra til voksne, vi ler, venner hjelper hverandre, stopp betyr stopp.                                                    

Og så har barn skjønt at det er viktig med humor, og når voksne glemmer å ta med det siste 

punktet i loven, ja, da får vi høre med et smil.. og så må vi passe på å ikke bli spist høna       

Så er det sånn i hverdagen vår, at vi ofte kan gå rett fra samtale om venner og enighet om 

hvordan vi skal være mot hverandre, til krangel og gråt like etterpå. Vi prøver og feiler og prøver 

igjen.                                                                                                                                           

Det kan være en pinne eller hva som helst som flere mener er sin, det kan være en dytt, det kan 

være noe som blir sagt, noe som noen sier videre, det kan være konkurranse om hvem som er 

først eller raskest eller, noen som blir sint og slår/skriker, det kan være at noen ser andre 

bedre enn seg selv osv.                 

Godt og vondt, både på innsiden og utsiden, er livet- så derfor øver vi hver dag. Øver du? 

Følelser er viktig og vanskelig. Det er det for oss voksne også. Det å møte barns følelser 

utfordrer, både faglig og personlig. Ingrid Lund, som vi hørte på planleggingsdagen 30. oktober, 

snakket om hvor viktig alle møter med barn er. Om hvilket «ansikt» vi velger å møte barn med. 

Om hvor viktig det er at vi voksne er rolig når barn ikke er rolig. Voksne som er tilstede og gir 

støtte og veiledning. For at barn skal kunne regulere seg.  Når du blir sint trenger du kanskje å 

gå unna, rope, putte henda i lomma eller når du blir lei deg kan du få trøst. Det er viktig å 

få handlingsalternativ til de ulike følelsene. Det er lov å bli sint, men det er ikke lov å gjøre 

andre vondt. Hver eneste erfaring med voksen setter spor, på godt og ondt. «Du får i retur 

signaler du sender ut». Det du sa vil være glemt. Men, det inntrykket du ga, vil vare.                                                                                                                           

 

 



Vi spør alle barna hver uke «hva har du på hjertet i ». «Er det noe du vil fortelle til oss?» Det 

passer fint ved formiddagsmat og vi sitter samlet. Barn har mye de vil fortelle og voksne lytter. 

Noen vil fortelle mye og ofte, noen vil fortelle litt. Alle er like viktige. Noen ganger blir det 

samtaler om det samme, noen ganger om helt forskjellige ting. Fra et lite sår på fingeren til 

dinosaurpromp. Sånn skal det være, vi er opptatt av ulike ting. Men, vi trenger å lytte til 

hverandre. Alle er like viktige. Du vil at jeg skal høre på deg når du forteller og da vil jeg at 

du hører på når jeg forteller.                                                                                                                                  

 

 

Vi har lyttet, og hørt 1-2-16 ønsker fra barna om å dra til hallen.                                                                                                             

Med barnehagen som base, ble det endelig tur til hallen. Hurra! Gleden og spenningen var til å ta 

på, barna rett og slett «dirra». «Dette blir gøy», «Jeg gleder meg sånn». Etter å ha lekt, løpt, 

hoppet fra seg, inviterte Koko til balanse lek. Alle tok imot invitasjonen og for en innsats. Stå på 

et bein, stå i ro på et bein, hink over til andre siden og hold en ball samtidig. Her fikk alle 

oppgaver etter egne ferdigheter. Det ble latter, konsentrasjon, øve og kjenne mestring. Barn 

utfordrer hverandre og hermer. Balanse er noe som utfordres i mange situasjoner i hverdagen.                                                                                                                                 

Barn utfordrer sin balanseferdighet ofte, særlig gjennom lek. Eller det kan være daglig på 

Gjørmestien og balansere over plankene som ligger i dammene vi må forbi. 

OKTOBER avsluttet med en planleggingsdag og digitalt foredrag med Ingrid Lund (Universitetet 

i Agder). «De voksne så liksom bare forbi det hele» handlet om mobbing, utestengelse og den 

voksnes rolle. Om hvor viktig det er med tilstedeværende voksne, voksne som bygger gode 

relasjoner og som gir kjærlighet i bøtter og spann. Barnehagene i Norge får ny mobbelov fra 

1.januar 2021.  En lov som skal sikre at vi jobber systematisk for å forebygge utestengelse og 

mobbing. En lov som sikrer at vi jobber for å skape et godt miljø. Hva gjør vi? Hvordan jobber vi 

med dette? Viktige spørsmål, viktige refleksjoner og noe som jenvlig må stå på dagsorden i 

barnehagen vår. Voksne som bygger gode vi-fellesskap. Voksne som er tilstede i leken. Barn som  

kjenner at de er en del av et fellesskap, at hver og en er betydningsfull og kan være med å 

medvirke. I samarbeid med dere foreldre.  

NOVEMBER                                                                                            

Nå er vi inne i årets mørkeste måned. Vi vil tenne lys. Vi ønsker å fortsette med balanselek. Vi 

har base barnehagen to uker til, før vi skal til Trollhaugen. Det er også tid for foreldresamtaler. 

Se ukeplan for hva som skal skje og i dagboka om hverdagen vår. Vi ønsker dere alle en god, mørk 

november! Husk refleks! Hilsen Koko, Kim og Inger                                                                     

 

 

 

Viktige november dager:                    

2.nov. 

Foreldreundersøkelse                

7.nov. Josefine 5 år               

12.nov. Siste dagen til  

Knut Emil                       

30.nov. Storefot 

svømming                          

30.nov. Vi tenner 1.lys 

 

 

12. nov. 2020 : Et kapittel i Naturbarnehagen er forbi.                                                                                                                                      

Det som er forbi er forbi- og vi har noe vakkert å si                       

Alltid skal vi huske det vi delte du og vi - aldri skal vi glemme                      

ALT DU VAR FOR OSS (fritt etter «For siste gang»)                                                           

Vi bukker & neier& applauderer                                                                

TUSEN TAKK Verdens Beste Knut Emil                    

For ALT DU har vært for                                        

Naturbarnehagen.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 

til alle barn kan få uttrykk for sitt syn på barnehages daglige virksomhet.                         

Fra Rammeplan for barnehagen.  


