
 

 

 

 

 

 

Det er allerede november, og vi på Harelabben føler at ukene raser av gårde!? Det er 

hektiske og fine dager, og vi storkoser oss med den herlige gjengen vår! Høsten viste oss 

nettopp at det snart er vinter, og vi gleder oss allerede til snø, aking og juleforberedelser…  

 

EVALUERING AV OKTOBER:  

I oktober begynte Lia på Harelabben, og gjengen vår var endelig komplett! Vi føler vi har 

vært svært bevisste i tilvenningsperioden på Harelabben denne høsten, vi har brukt god tid 

på å skape trygghet og gode relasjoner mellom voksne - barn, og mellom barn – barn. 

Barnas grunnleggende  behov har vært viktigst, og vi har lagt mange aktiviteter og store 

prosjekter på vent. Tiltross for god tid, tilstedeværende og bevisste voksne og få planer så 

vi allikevel at  barnegruppa trengte mer ro og samlende aktiviteter. Da er det bra at vi har 

en barnehage som er god på å samarbeide! Mari som jobber på Revehiet kom inn og var 

ekstra ressurs noen dager i tre uker, det samme var Jonas. Det ble lettere for oss voksne å 

sitte i ro med barna i sandkassa eller på en sykkel, da det 

var praktiske oppgaver som matlaging, rydding og 

morgenmøter. Det hjalp oss masse! Mindre gråt for 

barna og mindre stress for oss voksne, - og vi merker 

allerede resultatene i hverdagen!  

Vi opplever at barna blir tryggere og gladere dag for dag, 

for det er mye latter, tull og tøys på Harelabben nå! Vi 

voksne føler oss heldige som har barn som roper høyt 

på oss når vi kommer om morgenen,  
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og så får vi så mange, mange gode (sandete og snørrete) koser hver dag!  

Vi har hatt farger som en rød tråd i oktober også, og barna har lekt 

med fargerike spill, klosser og korker. Vi har hatt samlinger med ulike 

fargerike konkreter i kofferten (begrepslæring) og ikke minst en 

spennende fargejakt i skogen. 2 åringene har vært veldig ivrige på 

fargeleken vår, men også de minste har søkt bekreftelser og 

annerkjennelse når de har holdt opp høstbladene eller lekene sine! 

Fuglene våre har også fått en del oppmerksomhet i oktober. Barna har gitt fuglene på 

Furutoppen mat på fuglebrettet. Å benevne fuglene vi ser på brettet, på lappen på sekken 

og på garderobeplassen øker barnas interesse og ordforråd. Denne gjengen kommer til å 

bli rågode på fugler! 

                  

Vi har brukt mye sang og musikk på Harelabben i hele høst! Musikk samler, roer og gir 

felles fokus. Men det kan også skape mye glede og bevegelse. Barna på Harelabben 

begynner å danse så fort vi setter på musikk, eller hører instrumenter!  

Om vi synger om dyra på gården på lekerommet, hører 

rolige natta- sanger i teltet når barna skal sove eller vi har 

"disco" ute i barnehagen ser vi det skaper gode følelser og 

grønne tanker hos barna. Det er lett å glemme det triste 

og leie, når vi hører musikk! 

Barnehagen har "grønne tanker – glade barn" som et gjennomgående tema dette 

barnehageåret også. Dette er en innføring i psykologisk førstehjelp, hvor vi voksne 



bekrefter og anerkjenner barnas følelser. Det er lov å være lei seg, 

sint, glad, sjalu eller flau! Men noen ganger er det ekstra vanskelig 

å ha slike "røde tanker", og barna skal få hjelp til å regulere seg, slik 

at de kan se løsninger, og tenke "grønne tanker"! Dette kommer 

dere foreldre til å høre eller lese mer om senere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I oktober fant vi også frem alle instrumentene våre! Barna har fått prøve å spille på både 

ukulele, tamburin, marakas, rytmeegg og triangel! Stort engasjement, og store smil! Og 

mange fant takten da vi spilte til noen av favorittene våre, som "Godmorgen, 

godmorgen", "hjulene på bussen" og matverset "Tingelingelate". Dere har kanskje 

observert at barna slår takten med pekefingerne på bordet når de synger bordverset 

hjemme også? Å følge sangen og musikken ved å klappe eller slå takten øker 

konsentrasjonen, og det gir ro og fokus om aktiviteten! 

Jonas som jobber hos oss på tirsdager er jo musiker, så 

vi kommer til å benytte oss av hans kompetanse og 

interesse når vi fortsetter med musikk og 

instrumenter fremover! 

Om barn og musikk: 

Språket til et lite barn er i en enorm utvikling de første årene, og barn lærer ved 

hjelp av imitasjon fra miljøet rundt dem. Musikk inneholder elementer som vi 

mener er viktige når vi skal lære barn språk. Et ord eller en setning har en 

oppbygning som inneholder rytme, tempo og dynamikk. For barn som skal lære 

ett eller flere språk, vil musikken være et godt hjelpemiddel til å fremme god 

språkutvikling. 

Gjennom å få spille på ulike instrumenter i orkester eller som solist opplever 

barna mestring. Når barn mestrer, økes deres selvoppfatning – «jeg kan» og 

«jeg klarer». I barnehagens musikkultur er det ikke det avsluttende produktet 

som er sentralt. I musikk er du personlig skaper av noe der og da, og det er det 

sentrale. I tillegg kommer opplevelsen og responsen av det du skaper, fra andre.  

 



Lia feiret sin aller første bursdag på Harelabben, med krone, bursdagssang 

og hurra- rop! Masse forskjellig frukt i en kopp er deilig bursdagskos, og 

noe alle gleder seg til!  

 

PLANER FOR NOVEMBER   

Neste uke begynner vi med foreldresamtaler på Harelabben. Vivi og Hege har delt 

barnegruppa i to, og skal ha 7 samtaler hver. Vi har foreslått møtetidspunkt på lista på 

ytterdøra. Om dette ikke passer, så gi oss beskjed så finner vi en ny halvtime! 

Vi gleder oss til å sette oss ned og prate med dere om barnet deres, og om deres hverdag 

her i barnehagen. Er det noe spesielt dere lurer på eller vil spørre oss om, så gi oss beskjed 

på forhånd slik at vi kan forberede oss best mulig! 

I §1 i Barnehageloven presiseres det hvor viktig det er med et samarbeid mellom dere 

foreldrene og barnehagen;       

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.                       

I november skal vi også bli kjent med noen eventyr! Først ut er Bukkene Bruse, som nok 

noen av barna kjenner fra før. På Furutoppen leker vi på Bukkene Bruse- brua, vi synger 

Bukkene Bruse- sangen og barna sier tripp, trapp, tripp trapp når de balanserer på stokkene   

Vi skal også begynne med et spennende prosjekt om barns motorikk og 

utvikling av sansene! Koko har mange gode aktiviteter og motoriske 

utfordringer på lur, og det blir nok flere hinderløyper både i skogen og 

ute i barnehagen, og ikke minst flere dager i Hallen fremover!  

Marlene har snart vært student hos oss i tre uker, og har observert barn og voksne og hatt 

spennende aktiviteter for barna. Vi gleder oss til å se henne mer senere i vinter! 

Fortsatt fin høst til alle! November – hilsen fra 

Vivi, Heideh, Jonas, Koko og Hege 


