
 

 

 

 

 

 

 

 

TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER: 

November har vært en måned med mye variert 

vær. Alt fra mildt høstvær og regn, til kaldere 

vær og frost. Snøen venter vi enda på, og håper 

virkelig på litt snø i desember. Det har vært alt 

fra vannlek og hopping i søledammer til 

skraping av is og matlagning av det. Vi har vært 

mye i skogen og på tur og har hatt stort fokus 

på temaet «troll» denne måneden. Eventyr, 

formidling, rollelek og innlevelse. I skogen har 

vi lekt at det finnes et troll og det har vi både lett etter og gjemt oss for. Det er så 

spennende å se hvordan barna klarer å leve seg inn i leken og videreutvikle den i samspill 

med både andre barn og voksne. Det har naturlig blitt mye rollelek mellom barna og 

mellom voksne og barn. Evnen til å late som og leke rollelek utvikles i relasjon med andre. 

Barna lærer av hverandre og voksne. De voksne er viktige modeller som er der for å 

oppmuntre, bekrefte og utvide barnas erfaringer. Det gjør det mulig for barnet å praktisere 

sine lekeferdigheter på stadig høyere nivåer. Gjennom rollelek skaffer barna seg erfaringer 

gjennom å utforske og utvikle ulike komplekse temaer (Øhman, 2012, s. 121-125).  

Månedsbrev for 

Harelabben       

Desember 2020 

VIKTIGE DATOER I: Desember 

• Julebord for Harelabben torsdag 17. 

desember. Vi koser oss med julemat. 

• Victoria begynner på Harelabben 1. 

desember! Velkommen       

• Victoria 1 år 3. desember 

• Sigurd 2 år 11. desember  
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«Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for 
sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for 
ulike typer lek både ute og inne.» 

(Rammeplanen 2017) 

Leken er viktig. Lek er barnas primære arena for å uttrykke seg selv og den er viktig for å 

etablere god selvfølelse og en følelse av kompetanse og mestring. Barna må få tid og rom 

til å leke. Tidlig i november gjorde ommøblerte vi avdelingen vår. Det gamle lekerommet 

har nå blitt spiserom, og spiserommet har nå blitt et helt nytt lekemiljø. Bakgrunnen for 

denne endringen var å legge til rette for barnas lek på en annen måte. Spørsmålet var: 

«Hvordan organiserer vi et rom slik at det innbyr til lek?» Med få endringer, et telt, et 

bord, fire stoler og en madrass skapte barna fort et eget lekemiljø. Teltet ble hus, bordet 

ble kjøkken og spisebord for matlagning og spising, madrassen ble soverom og basearena. 

Det var virkelig spennende å se barna ta i bruk rommet på sin egen måte. Vi ser mye mer 

rollelek, mindre konflikter og at barna sprer seg utover i rommet og kan leke flere 

forskjellige leker ved siden av hverandre uten å bli forstyrret.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANER FOR DESEMBER: 

Nå starter vi på årets siste måned, og er allerede i gang med juleforberedelser. I desember 

skal vi ha en eventyrkalender der barna får høre en liten snutt av et eventyr hver dag ut 

desember. Eventyret som skal formidles er «Pulvherheksa og julenissen». Vi gleder oss til å 

skape julemagi, formidle og gjøre desember til en koselig tid frem mot juleferien for 

ungene. Vi skal ha fokus på samhold, fellesskap og det å gjøre hyggelige ting sammen. Alt 

fra lek til kreative aktiviteter som toving, maling, tegning og baking. Vi skal kose oss med 

prosessene, og ta den tiden vi trenger.  

1. desember begynner også Victoria på Harelabben. Hun begynner tirsdag 1. desember og 

da er vi endelig fulltallig på Harelabben. Vi starter da en tilvenning som skal bære preg av 

trygghet og nære voksne. Det innebærer at vi vil dele gruppen mer slik at det vil være 

færre barn å forholde seg til i starten. 11. desember har Sigurd bursdag og blir 2 år! Det skal 

feires med flagg, krone, frukt og sang. 

17. desember skal vi ha julebord på avdelingen. Julebordet vårt skal vi ha på Furutoppen, 

og her skal vi lage god julemat, lyse opp teltet og høre på julemusikk for hyggelig 

julestemning. Tirsdag 22. desember spiser vi grøt på avdelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle store og små på Harelabben en riktig god desember måned! 

Hilsen Katherine, Marie, Hege og Heideh☺ 


