
 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV OKTOBER:  

Høsten har gått så veldig fort, og vi hatt så mye moro! Nå har vi så smått begynt å kjenne 

på, og glede oss over at det nærmer seg vinter.. Vi har jo allerede så smått begynt å snakke 

om JUL, og SNØ! Det er jo viktig å begynne tidlig med forberedelser, ikke sant? ;) 

 

I oktober har vi på Harelabben jobbet mye med kroppen og sanser, et spennende tema å 

jobbe med! Med den aktive gjengen vi har er det morsomt å observere bevegelser og 

motoriske aktiviteter de velger å teste ut! Bare på stien opp til Furutoppen er det "kø" for å 

få balansere på stubbene, å klatre på Rota (som kan være både fly, buss og hest), hoppe 

over søledammene og krabbe bortover tømmerstokken på det siste stoppestedet vårt. Alt 

dette er jo frivillige aktiviteter, noe barna motiverer hverandre til å gjøre (med sekk på 

ryggen!) Og slik fortsetter jo dagene… nye utfordringer og uendelige muligheter for 

motorisk utvikling! 

Noen dager har vi oppmuntret barna til å prøve hinderløypa 

vår på Furutoppen, et enkelt hinder for å klatre over og 

krabbe under og noen balansestokker er spennende når de 

voksne engasjerer seg og deltar med latter og lek! 

Samtidig som vi motiverer og engasjerer motorisk støtter vi 

også to åringene i å utvikle språket sitt, med repetisjoner på 

begreper som over, mellom, gjennom og ved siden av! Det samme har vi gjort i samlinger 

med sanseboksen, der barna har fått sanse og oppleve det spennende som er i boksen, og 

så har vi hjulpet de med å sette ord på opplevelsen etterpå. Var det hardt eller mykt? Var 

den kald eller varm? En spennende aktivitet som barna liker veldig godt! 

Sanseopplevelse fikk vi da vi malte under foten for å 

lage spøkelser, - det var vått og kaldt samtidig som 

det var morsomt og det kilte! 

 

Månedsbrev for 

Harelabben      

November 2017 

Viktige datoer: 

UKE 45 – Foreldresamtaler 

6.11 Josefine 2 år  

1.12  Julegateåpning   

 

 



De eldste 2 åringene våre synes også det er morsomt å leke Doktor! "Syke" 

barn, og voksne får både trøst, medisin og en sprøyte, og det går heldigvis 

fort over igjen! Det viktigste i denne leken er å lokalisere hvor det er 

vondt, eller hvor man er syk, og barna benevner kroppsdeler og 

instrumenter. Nima lånte bort et ekte stetoskop til oss en dag, og da hørte 

vi hjertet vårt dunke! Vi undret oss veldig over dette, hvorfor sier det 

egentlig dunk, dunk? 

I oktober har vi samarbeidet ganske mye med Ekornstubben, 

noe både barn og voksne har nydt godt av! Det er ikke mer 

som skal til før en samling blir ekstra morsom når den blir 

holdt av en "ny" voksen, og har noen nye sanger og rutiner. 

Med felles fokus på Noe å glede seg over, delte Nima mange 

små overraskelser med oss på Verdensdagen for Psykisk helse. 

Ballonger, såpebobler og non stop! Barna var i alle fall enkle å 

glede,- dette var stas! Noen slike temaer introduserer vi kun for de yngste barna slik at de 

enklere kan ta opp tråden senere. "Noen barn og voksne er lei seg, og trenger hjelp til å bli 

glade igjen. Hva kan vi gjøre?" Dette er også slik vi jobber med temaet om Grønne og 

Røde tanker, vi hjelper barna med å sette ord på følelser, "Nå skjønner jeg du ble sint" eller 

"Ser du han ble lei seg når pappaen reiste på jobb?"  

FN dagen 24. oktober markerte vi på Furutoppen, også 

sammen med Ekornstubben. Nima og Heideh lagde ekstra 

god mat til oss, og vi hadde samling om barn fra forskjellige 

land, og hvor ulikt vi har det. Noen har masse mat, noen er 

sultne, noen får bestemme selv, mens noen er redde for de 

som bestemmer i landet sitt. Dette blir da en kort 

introduksjon til Barns rettigheter og FNs mandat. 

Vi på Harelabben er også opptatt av fuglene. Vi følger nå spent 

med både i fuglekarnappet i barnehagen og ved fuglebrettet på 

Furutoppen. Mange takknemlige små fugler er glad for at vi 

igjen har begynt å legge ut mat til dem. Barna synes det er veldig 

stas å få legge en neve solsikkefrø eller en litt møkkete skorpe på 

brettet, for da går det ikke lang til før fuglene kommer! På 

Furutoppen ser vi Kjøttmeis, Blåmeis, Toppmeis og mye 

Spettmeis. Det var også spennende å gå tur til Tusseskogen for å 

se om vi fant Flaggspett, for det gjorde vi jo! 

 



Helt til slutt i oktober ble vi kjent med Gruffalo! En morsom og spennende 

bok, med gjentagelser, rim og et litt skummelt monster.. Heldigvis fant vi 

ingen monster da vi gikk for å lete i Gruffalo- skogen bak fotballbanene… 

Denne boka skal vi ta med oss inn i November, sammen med flere andre. 

Planen vår er å legge til rette for små lesestunder både i barnehagen og i 

skogen, noen små pauser med en voksen og et par, tre barn, med felles fokus, 

samtale og leseglede. Har barna noen bok- favoritter hjemme? Fortell det 

gjerne til oss!  

Nå har vi en periode hvor vi kartlegger hvor mange som faktisk leser månedsbrev og 

ukeplan, så si ifra om du har lest, og hva du synes om månedsbrevet vårt, til en av oss 

ansatte på Harelabben når du ser oss neste gang.  

Vi har også feiret to bursdager på Harelabben i oktober! Hipp hurra for to fine frøkner 
som ble 2 år! Mathea og Amalie syntes begge det var stas med bursdagssang, fin krone, og 

mye ekstra oppmerksomhet da vi feiret de på Harelabben! God frukt på ettermiddagen 

satte vi pris på alle sammen!  

              

 

Simmi har vært hos oss på Harelabben noen tirsdager nå. Hun er utplassert fra Hønefoss 

Videregående der hun tar Helsefag. Gjennom dagene med praksis hos oss skal hun 

observere, prøve ut og knytte teorien til praksis. Hun er også god til å stille spørsmål, og 

det er kjempebra, da stopper vi voksne litt opp også og reflekterer over egen praksis! Barna 

har blitt veldig knyttet til Simmi, og det er store smil tirsdags morgener "Simmi kommer!" 

NOVEMBER 

Den kommende måneden skal vi jobbe mer med KROPPEN. Vi skal ha fokus på 

grunnbevegelsene gå, løpe, hoppe, rulle og snurre, og vil ha aktive timer både på 

Furutoppen og i Hallen! Vi prøver mer hinderløpe, bevegelse til musikk og noen enkle 

turn- øvelser. 

https://www.naturbarnehagen.com/bursdagsjente-paa-harelabben.6035864-406628.html
https://www.naturbarnehagen.com/gratulerer-med-dagen.6047888-406628.html


Sanseinntrykk skal vi sørge for at Hare- barna også får i november, vi legger opp til 

matgrupper på tirsdager og fredager. Barna skal få være med å telle, måle opp, vaske, skrelle 

og smake! Vi fortsetter også med sanseboksen, og der kommer det både ting vi kan lukte 

på og smake på fremover! 

Caroline og Hege gjennomfører foreldresamtaler i uke 45. Vi gleder oss til å fortelle dere 

mer om barnas hverdag i barnehagen, om venner, lek og utvikling, og vi ønsker også å 

høre hvordan barnet har det hjemme. Si gjerne ifra til oss på forhånd om det er noe 

spesielt dere vil snakke om! 

I November kommer også den store foreldreundersøkelsen! Det er 

svært viktig at dere svarer på denne! Barnehagen trenger 

tilbakemeldinger fra dere for å bli bedre, deres meninger er veldig 

viktige for oss! I år som i fjor ønsker vi å være den barnehagen med 

høyest svarprosent, kanskje vinner vi en flott premie i år også?!!! 

Vi begynner så smått å forberede oss til jul også, noen sanger må vi øve på før 

Julegateåpningen på Vik torg den 1.desember. Noen små juleoverraskelser blir det kanskje 

etter hvert også.. Dette blir en fin november! 

 

 

Vi gleder oss til en ny aktiv måned på Harelabben! 

 

November – hilsen fra 

Caroline, Heideh, Jon –Didrik, Jonas og Hege 

 

 


