
                              

 

 

 

 

 

 

Høsten er godt i gang, bladene faller fra trærne og temperaturen er synkende. Behovet for å fylle på med 

mer ull i hylla, er definitivt tilstede. Vi gleder oss over de vakre fargene naturen har å by på i denne 

årstiden. Vi er  heldige som får kjenne skifte av årstidene på kroppen på denne måten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV OKTOBER 

Oktober begynte med høstferieuke for ganske mange revebarn, slik at den uka ble en "ferie-uke" på de 

gjenværende barna også. Ha-med-dag er første mandag i ny måned, så også i oktober. Mye fin rollelek 

var å spore rundt om på Trollhaugen. Å ha med leker som bidrar til felles rollelek er så fint å se, og ikke 

minst at ungene deler og låner bort. Samtidig lærer man å takle et "nei, nå har jeg lånt den bort så mye, 

nå vil jeg leke med den selv". Vi lærer hvordan vi omgås hverandre i ulike situasjoner, og får satt ord på 

det istedenfor å bli lei oss og gråte. Rammeplanen for barnehagen definerer sosial kompetanse som det 

"å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner". Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes 

av barn i samspill med hverandre og med voksne.  

Årets siste båttur fikk vi også til i høstferie-uka. Ja, det var kaldt på morgenen, men vi må jo kjenne litt 

på det å fryse først for å kunne sette pris på en god, varm ullgenser, eller det å få et pledd tullet rundt seg. 

Denne turen hadde vi med litt ekstra godt – vi stekte lapper som gikk unna på høykant rett etter mat. Vi 
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1.11 – Besøksdag for "gamle" storefoter 
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25.11. – Julegateåpning på Vik Torg med sang  
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Julegateåpning på Vik Torg 
Fredag 25.11.16 

Fra kl 17.00 
Alle foreldre har ansvar for sine 
egne barn, men ansatte vil være 
til stede og organisere selve kor-

seansen. Vi  håper på mange 
"nissebarn" også i år!  

Foreldresamtaler 

i uke 45 og 46 

(tidspunkt mailes dere når det er 

klart). 



tror Julian fikk en ny favoritt denne dagen. På tilbaketuren var 

det ingen som trengte pledd, vi slikket sol og nøt blikkstille vann. 

"Mindfulness" på høyt plan, godt for kropp og sjel å bare nyte og 

være til. Evnen til nærvær og full oppmerksomhet på det som er 

akkurat NÅ, nærvær med alle sanser åpne, å ikke alltid tolke og 

vurdere tanker og følelser – men oppleve dem som de er – det er 

med på å gi en selv innblikk i hvordan man selv er. Naturen er vår 

"mindfulness", og vi ser store verdier i det å bli glad i naturen og 

bruke den aktivt for å skape en indre ro i et ellers så travelt 

samfunn. Vi øver, og lærer, oss til å ta små pauser i hverdagen og 

bare nyte.  

10.oktober markerte vi Verdensdagen for psykisk helse. I år var 

mottoet "fordi livet forandrer seg". Litt vanskelig tema å formidle til ungene, men vi tok tak i følelser og 

snakket om hvordan ulike følelser kjennes inni kroppen. På ettermiddagen fyra vi opp bål i paviljongen 

og stekte 60-70 lapper på takke. Vi hadde beregnet at det skulle holde en stund utover i hentetiden, 

men akk! Det ble fort tomt. Men de som fikk en smak eller fler, de kosa seg skikkelig.  

Høsten har vært et gjennomgående tema denne måneden. Vi er jo ute hele tiden, og får merke årstider 

og værskifte på kroppen. Det er ikke så lett å merke det, det skjer snikende. Vi må stoppe opp litt og 

minne hverandre på hva som skjer. Nå har bladene falt av trærne, skogen har skiftet farge fra grønn til 

gul, rød, oransje og brun. Hvorfor det? "Trærne vil ikke ha på bladene fordi det blir for tungt når snøen 

kommer" var et forslag. Slett ikke dumt forslag, heller. Vi gikk på høstblad-jakt, og med alle bladene fikk 

vi laget fine kranser i lavvoen.  

Med lavvo-uker betyr det ekstra fokus på idrett og bevegelse. Vi har løpt, syklet og ikke minst hatt ulike 

aktiviteter i hallen. Koko og Didrik har laget fine hinderløyper og ulike innretninger der vi fikk god bruk 

for våre grunnleggende ferdigheter som hoppe, løpe, gå og krabbe. En hypotese er at grunnleggende 

motorisk utvikling avsluttes så tidlig som i 4-årsalderen ved at bevegelser som å krype, gå, kaste, ta i mot 

og lignende, er automatisert. Videre er det viktig at unger utsettes for et miljø som er rikt og 

stimulerende for motorikken. Da vil barna hele tiden søke nye utfordringer. Den motoriske kontrollen 

og koordinasjonen blir bedre ettersom hjernens kapasitet øker (Motorisk utvikling; høgskolen i Sør-Trøndelag). 
Ved å legge til rette for, og stimulere barn til å utfordre seg selv, utvikles motorikken – og motorikk 

henger sammen med kognitiv utvikling – som igjen gjør barnet ditt enda bedre rustet til å gå igjennom 

skoleløpet med gode forutsetninger. Grunnlaget for dette, legges altså i barnehagen.  



24.oktober er FN-dagen, og den markerer vi hvert år ved å sette fokus på blant annet FN's 

barnekonvensjon som ligger til grunn for styringsdokumentene barnehagene driftes etter. FN ble 

etablert i 1945 og er like aktuell i dag som den gang. Vi snakket litt om hva FN hjelper til med, blant 

annet å hindre krig i verden. Birk lurte veldig på om putekrig fortsatt var lov, og det kunne vi svare 

bekreftende JA til . Vi snakket om samarbeid og vi snakket om rettigheter – hva barn har rett til! Alle 

barn har rett til å leke, men noen får ikke lov til det fordi de må jobbe. Sigurd kunne fortelle oss at han 

jobba, jo! Men vi vet at Sigurd også får leke masse, så vi er ikke bekymra for barnearbeid der i gården. 

Alle barn har rett til å gå på skole. Men ikke alle barn får lov til det. En jente som heter Malala Yousofzai 

fra Pakistan kjempet, og kjemper fortsatt, for jenters rettighet til å gå på skole. Etter samling, delte vi 

ungene i grupper på tvers av alder – og hadde "stasjoner" med ulike aktiviteter som fremmer samarbeid 

og mer kunnskap om hvorfor vi er som vi er mot hverandre. En flott dag med mange ulike aktiviteter. 

I uke 41 fikk vi besøk av student, og Siw-Linda heter hun. Vi har blitt godt kjent med henne, og ukene 

hun har vært hos oss har preget opplegg og aktiviteter. Siw-Linda har hatt ulike oppgaver fra sin 

utdanning, og vi har vært med på mye fint sammen med henne. Hun har blant annet fremmet 

formingsarbeid hos oss, noe vi vet vi trenger mer av. Ungene har i alle fall kosa seg med å lage kastanje-

edderkopper og tennbriketter av furukongler, veke og smelta stearin. Kurven lagde vi av gamle aviser og 

litt hyssing. Gjenbruksmateriale, altså! 

Vi har også blitt kjent med enda et nytt fjes; nemlig Gunn Randi fra Sokna Natur- og gårdsbarnehage. Vi 

er med i et nettverk mellom natur- og gårdsbarnehager, og et av tiltakene til å utvikle seg mer, er 

jobbutveksling. Nima ville til Sokna og Gunn Randi til oss. Dermed måtte vi omrokere litt på personalet, 

slik at Aase Margrethe steppet inn for Nima på Harelabben den uka det stod på.  

Alle ansatte har nå vært på kurs om psykisk 1.hjelp; Grønne 

tanker – glade barn. Vi er i gang og implementerer dette på 

avdelingene i barnehagen. Rød og Grønn bamse er gode 

konkreter å ha med i dette arbeidet, det synliggjør arbeidet med 

noe så abstrakt som hva tanker er. Det er neimen ikke lett, 

hverken for store eller små, og skille hva tanke og følelse er. 

Men – vi må si at ungene imponerer oss, og de har selv begynt 



å ta det i bruk både ovenfor oss voksne, men også ovenfor hverandre. Mulig de har snakket om det 

hjemme også. Et verktøy til å sette ord på hvordan vi føler oss og hvordan tankene er med på enten å 

forsterke følelsen eller å dempe den. Vi skal fortsette og intensivere samlinger med grønne tanker nå 

fram mot jul. Vi følger et verktøy som har 14 små samlinger om temaet, og vi ser at det er viktig å dele 

oss i små grupper når vi har disse samlingene slik at alle får det med seg og at alle får slippe til med sine 

tanker.  

Til sist, men ikke minst, vil vi nevne våre 3 bursdagsbarn denne måneden: 

   

 

STOREFOT 

Denne måneden fikk vi ikke vært på fler adressebesøk, men vi har det som et gjennomgående prosjekt 

dette barnehageåret til alle adresser er samlet.  

Vi har imidlertid fått oss en felles tur med ALLE maxi-barna i holebarnehagene. Alle språkansvarlige i 

barnehagene hadde arrangert og lagt til rette for en Aktivitetsdag i Kleivhallen, hvor det var litt fysisk 

aktivitet, men mest fokus på språk, lek og moro.  

Videre har vi hatt fokus rettet mot realfagstemaene mønster og 

former denne måneden. Vi begynte så smått med mønster 

slutten av forrige måned, og tok opp tråden videre. Vi har jobbet 

i Trampolineboka vår med temaet. Fargelagt, fulgt en 

mønsterlinje med blyanten (en ferdighet skolene ønsker at vi i 

barnehagene gjør en del av; å følge en strek med blyanten). Dette 

er en krevende ferdighet; det krever et funksjonelt blyantgrep, 

men også mye konsentrasjon å få til. Ungene ble veldig slitne 

både i hånda og i hodet – godt med en pause innimellom.  

Former – her kjente ungene igjen noen av formene som firkant, 

trekant og runding. Men hva er de matematiske betegnelsene; jo, 

kvadrat, rektangel, sirkel… og vi har vært innom heksagon (6-

Urte ble 3 år 11.10., Amalie ble 3 år 21.10. og Caspar ble 5 år 24.10. – Hurra for dem alle sammen  



kant) og pentagon (5-kant), rombe, trapes og paralellogram. Morsomme ord å si – og vi lagde former 

og figurer både med pinner, med kroppen vår, med hendene våre og med blyant og farger.  

Vi som er storefotansvarlige har også vært på et felles møte med barneskolene i kommunen. Et møte 

der vi utveksler erfaringer og forventninger, om hvordan oppstarten på skolen har vært for fjorårets 

storefot, og sammen enes vi om en felles strategi for hva vi i barnehagen skal ha fokus på til denne 

gjengen blir 1.klassinger neste høst. Sosial kompetanse er det aller viktigste vi kan "fylle på" hver og en av 

ungene. Det å kunne se seg selv i en større sammenheng har stor betydning for hvordan du samhandler 

med andre i en gruppe. Sammen med Rådyrstien skal vi ha fokus på samarbeid – vi ser at noen 

samarbeider godt, mens andre igjen blir passive og vil helst jobbe på egenhånd. Vi skal legge til rette for 

at alle får gode opplevelser og mestrer samarbeid  

FAGARBEIDERENS HJØRNE  

Da var oktober over for denne gang, og på tide å se 

fremover mot tider på solplassen. Forrige måned 

skulle vi ha fokus på hoppe, løpe, gå og krabbe, og vi 

fikk til mye av det vi planla. Vi har hatt en del turer i 

hallen der vi har hatt litt hinderløype og en del 

forskjellige løpe- og krabbe øvelser. Ungene skulle 

ligge på magen, ryggen, siden, hendene under 

føttene og så reise seg fort opp å løpe til en voksen. 

Fikk dessverre ikke til noe fotball denne gangen 

men det skal vi ta igjen senere  

Den neste måneden skal vi fortsette med en del av det vi har gjort denne måneden vi skal ikke glemme 

dette men vi skal ta for oss noen andre øvelser også. Vi skal ha rulle, fange, sparke og hinke som 

hovedfokus denne måneden.  

Eksempler på forskjellige øvelser vi skal prøve oss på som vi skal dra inn i leken med ungene. Alle ungene 

skal føle at dette er noe de behersker og at de skal få den følelsen at de mestrer noe. Viktig for ungene at 

de får den følelsen av at de mestrer noe, dette har mye med den selvfølelsen som barna har inni seg som 

har med hvordan vi har det. Vite at dette får jeg til!!  

Rulle – vi ruller som en pil, ruller som en ball, ruller sammen med en venn 

Fange – Kaste ball, kaste kongler, kaste med en hånd, kaste under beina 

Sparke – Sparke ball, bruke begge bein når vi skal sparke 

Hinke – Hinke fra et sted til et annet, hinke over forskjellige ting, holde balansen på et ben. 

For eksempel når vi skal lære barna hvordan de skal kaste en ball så kan vi øve på forskjellige måter og 

kaste på. Det er ganske mange måter og kaste en ball på. Man kan kaste med å ta fart fra hode og kaste 

frem eller man kan feks kaste ballen fra hofta og holde ballen oppi hånda å kaste.  

Vi gleder oss til en utfordrende og morsom måned på idrettsfronten med revene  

 



Ny MÅNED… NOVEMBER 

November er en måned der mye av "juleforberedelsene" skal gjøres, målet er nemlig at desember  blir 

mest mulig ro og kos og juledufter og julesmaker… så nå framover kommer vi til å forberede 

julehemmeligheter sammen med ungene. Vi skal også få til et Reve-kor og øve på ulike julesanger. I 

slutten av måneden skal vi være med og "åpne" Vik Torg for julehandel. Da møtes vi etter barnehagetid 

på Vik og holder en liten mini-konsert.  

Fuglene våre trenger mat nå som insekter har tatt 

"vinterferie" – vi må lage og servere god fuglemat framover 

slik at det blir folksomt på fuglebrettet. Pr i dag er Solplassens 

fuglebrett stusselig stille. Det vil vi gjøre noe med!!! Her skal 

det diskes opp med ulike typer nøtter og tørka frukt, korn og 

andre godsaker vi vet fuglene (og det nesten tamme 

ekornet) setter pris på. Omsorg for hverandre og for dyr og 

fugler i skogen fremmer empatiske evner hos ungene. 

Dessuten er det jo så spennende å følge med på  om akkurat 

"min" fugl dukker opp på brettet!  

Vi fortsetter også med små samlinger med Grønne tanker – glade barn. Dette er fine stunder med få 

barn av gangen, alle får slippe til med hva de tenker og hva de har på hjertet. Det er mye å snakke om, og 

barn har ofte et mer konkret og fornuftig svar på ting som er ganske så abstrakt. Vi voksne har mye å 

lære av barn der. 

Vi skal også forberede en adventskalender som skal inneholde noen hjerter. Som "grunnmur" i vår 

pedagogikk ligger blant annet vennskap. Hvordan vennskap oppstår, hva som skal til for å få en venn, 

hvordan vi snakker til og med hverandre som venner, hva vi liker å høre og hva som ikke er så fint å 

høre… Det er mye som skal læres og erfares, og i de månedene vi går inn i nå, vil også dette stå høyt på 

agendaen. Unger skjønner fort at det er makt i ord. "Du får ikke være med i min bursdag" er en brukt 

frase når man ønsker å såre noen. Barn er ikke gamle når de skjønner det. "Jeg vil ikke leke med deg", og 

"du er ikke min bestevenn" er også ord vi vet gjør vondt å høre. Hva kan vi si istedenfor? Kanskje 

kommer Kråka Knas og trenger oss – og vår hjelp til å bli en bedre venn…. Vi får se   

 

 

Hilsen Inger, Didrik, Koko, Kim og Aase Margrethe 

 


