
 

 

 

 

 

 

EVALUERING AV SEPTEMBER:  

Da var høsten godt i gang, og etter 

en lang og veldig varm sommer, er 

det igjen på med ullundertøyet.  

William, Karolina og Lia begynte 

hos oss denne måneden, og vi er 

nå komplett gruppe på 

Harelabben. En riktig så fin og 

herlig gjeng om jeg skal si det selv, 

med fem 2-åringer og ni 1-åringer.  

Med så mange barn, blir det 

mange foreldre også. Og det var 

imponerende å se hvor mange av dere som møtte opp på årets første foreldremøte. Det var 

faktisk fra alle hjem, og det er vi veldig fornøyd med. Det kan ikke sies for ofte hvor viktig 

det er med engasjerte foreldre, og at vi får slike felles arenaer å møtes på, til å diskutere, 

informere og kommunisere om hverdagen til barna deres. Det gir et veldig godt grunnlag, 

for et videre samarbeid. Tommel opp for det! 

 

  

Vi har også årlig høstsuppe i barnehagen våres, hvor vi ber inn dere foreldre til å se plassen 

våres i skogen. Det ble noe annerledes i år pga omstendigheter, men det gjør ingenting, da 

vi er veldig stolte av den ganske så nylig ferdigstilte mathytta vår og at vi for tiden bruker 

Fra rammeplan: 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at 

barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre 

barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den 

første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. 

Månedsbrev for 

Harelabben       

Oktober 2018 

Viktige datoer: 

9.10 Lia 1 år  Hurra  

10.10 Verdensdagen for psykisk helse!  

16.10  SNAKKE kl 9-14.45 

16.10  Rikskonserten kommer (for 2-åringer) 

26.10   Holekonferansen. Planleggingsdag og 

barnehagen er steng 

 

 

 



mesteparten av dagene våre i barnehagen allikevel. Å besøke oss på Furutoppen, har vi flere 

anledninger til senere… 

    

Vi har brukt mye og god tid på å tilvenne barna i høst, og kommer fortsatt til å ha det i 

fokus. Et trygt fang og nærhet er en stor del av dagsordenen på en småbarnsavdeling, og 

selv om alle nå er på plass og "tilvent", så er det viktig å jobbe videre med dette for å 

opprettholde tryggheten og samholdet på avdelingen. Trygghet inne og ute i barnehagen, 

og i skogen. Barn som allerede er tilvendt, kan komme inn i en ny periode, og trenge oss 

litt mer igjen i en periode. Dette er helt vanlig, og det er vi i så fall forberedt på. Vi er også 

så heldig at vi har fått Mari, Jonas og Tove til å være ekstra hos oss noen dager, så lenge 

det er behov. Når man har muligheten, er det godt med noen ekstra hender i en 

tilvenningsperiode. Mye har skjedd på kort tid, og vi merker at barna bare blir tryggere og 

tryggere, og ønsker å holde det sånn med litt ekstra-ressurser.  

 

Barna er veldig glad i sang og musikk, både når vi leker og er klare for sovetid. Så det spilles 

jevnt med musikk på avdelingen. Vi har også noen sanger vi synger fast før vi spiser, samt 

noen andre sanger vi synger i lek. De er alle med bevegelse, og det er helt supert for de 

barna som ikke ha noe særlig språk. Da kan de være med, selv om de ikke synger. Og 

harebarna er absolutt med. Legger ved tekst og forklaring nederst i brevet. 

Fra rammeplanen:  

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. 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. Barnehagen skal bidra til at alle 
barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen 
med andre. 
 



   

Dere ble også informert om SNAKKE prosjektet på foreldremøte og forrige månedsbrev. 

Intet annet nytt, annet at vi føler vi er godt i gang med å få med hele personalet. Både med 

kursing og snakke-spill-dager. Vi skal øve oss og jobbe jevnt og trutt med dette pilot-

prosjektet. Hensikten er at vi alle skal bli så gode at vi vet hva vi skal gjøre og føle oss 

rustet for samtale med barn om de vanskelige temaene.   

   

Fugler og farger er aktiviteter vi har jobbet med i september, Alle barna har nå fått fugler 

på plassen sin og på sekken. Vi tar jevnlig frem "fuglekassa" vår i samling, og ser og lytter 

til fuglene våre. Det er utrolig hvor fort de lærer "hvem sin fugl det er". 

Planer i Oktober: 

Vi fortsetter med farger og fugler denne måneden. Vi prøver å dele oss opp i mindre 

grupper, og ha flere ulike aktiviteter som omhandler temaene. Høsten er en fin årstid for 

farger, da naturen selv spiller inn med endring på bladenes farger. Vi skal markere FN-

dagen og Verdensdagen for psykisk helse. I År er tema; Å være raus.  

Vi bruker konkreter med ulike strukturer og farger. Dette er gøy å både se og ta på. 

Kanskje vi kan lære oss noen flere bevegelses-sanger?  



Personalet skal fortsette å jobbe med SNAKKE- kurset og i slutten av måneden reiser vi 

alle på Hole-konferansen. Merk dere denne dagen, for da er barnehagen stengt.  

Vi har også planer om å ha foreldresamtaler i slutten av måneden, men det kan også hende 

at dette drar litt utover i november. Vi kommer til å sette lapp opp i garderoben med 

forslag på tider. Da er det bare å sette seg opp for når det passer.  

Det er konsert med riksteateret  "Rasmus og verdens minste band" De har en sang som 

heter Ballongsangen vi har spilt en del på Harelabben. Dette er nok mest for 2-åringene, 

men det kan hende vi sniker oss med 1-åringene hvis vi ser at det er muligheter og rom for 

det.  

Gleder oss til en ny måned med den nå komplette haregjengen!! 

Hilsen fra Jonas, Koko, Heideh, Hege og Vivi 

 

 

Hansemann kan tromme (melodi; Tøffe tøffe toget) 

Hansemann kan tromme, trommelomme lom, (Slå på lårene) 

han har ti små venner, som kan snu seg om. (Vis alle ti fingrene og snu hendene) 

Han har fått en ball du, stor og rund som så («Tegn» ballen i luften) 

og en liten hammer. Hei, hvor den kan slå! (Klapp hendene sammen) 

 Hansemann kan blåse, tu-tu-tu-tu-tu, (Lat som du spiller på en trompet) 

han kan gjemme fjeset, bu-titt -titt! (Hold hendene foran ansiktet) 

Han kan gå i regnet, han har paraply, (Hold hendene som en paraply over hodet) 

han kan bysse barnet, bysse-bysse-byss. (Hold hendene som en vugge) 

  
 

Tingelingelate 

Tinge-linge-late to tomater 

Tre poteter og en biff 

Det skal kongen ha til middag 

Og et lite pikekyss! 

Smask! 

(Slår pekefingrene i bordet mens vi synger hele verset.  

Avslutter med et skikkelig slengkyss!) 


