
 

 

  

November er satt av til fagområdet: kommunikasjon, språk og tekst. Bøker vil være i fokus, 

sammen med det å kunne fortelle, gjenfortelle – men også fantasi, det å tulle med ord, rime, 

synge og kanskje også skrive?? 

Evaluering av oktober:  

Måneden startet med kompostbingen! Vi fant frem spader og lagde plass i en av 

plantekassene våre. Vi visste ikke hva som hadde skjedd med maten i kompostbingen, men 

når noen har hjulpet til med å kaste matavfall, så har det både luktet og stinket! Lokket nederst 

har vært løst, så vi har sett jord, så vidt…da vi gravde ut enda mer kunne vi både se og lukte 

noe! Matavfallet hadde blitt til jord og nå kunne alle som ville hjelpe til å flytte jorda over i 

plantekassa som var klar. De fikk jorda litt mer luft og lys – og nå er det bare å vente til våren 

for å se om jorda kan plantes i og hva som kan vokse. Et langtidsprosjekt, men som kan være 

lærerikt og spennende å følge med på. Barn liker å være med å hjelpe til når vi skal jobbe, det 

var lett å se. Vi tenker husmannspedagogikk når barn får hjelpe til med daglige gjøremål på 

«gården» - en husmann er en som passer på hjemmet sitt – i dette tilfelle passer på og lærer 

noe om prosessen som skjer i en kompost-binge. Vi ser også dette som en forlengelse av 

søppelsorteringen – kanskje sår vi et frø av miljøbevissthet hos barna våre, et steg i riktig 

retning for bærekraftig utvikling, som vi i barnehagen skal være med å fremme en forståelse 

for. 

«Grønne tanker -glade barn», eller psykologisk førstehjelp for barn har vært i fokus. Vi har 

snakket om det å være lei seg/trist, hva gjør deg glad. Vi har prøvd å tegne oss selv og hvordan 

vi føler oss. Samtaler om følelser og tanker viser at barna husker og tenker på hvordan de har 

det. Mange klarer å sette ord på hvordan de har det og hvordan de var den gangen de var lei 

seg. Vi merker at å snakke om det å være sint selv er vanskeligere. Da svarer noen at mamma 

eller pappa har vært sinte, og de kan også si hvorfor. De svarer for eksempel «fordi jeg ikke 

ville legge meg, eller fordi jeg ikke ville pusse tenner». Hvorfor det er sånn, kan vi vel egentlig 

ikke svare på…men noen av de største svarer ut hva det var som gjorde at de ble sinte. 

Samtalene om følelser og tanker skal vi fortsette med og gjør vi selv om det ikke er i fokus på 

ukeplan eller månedsbrev. Vi skal lære barn å sette ord på dette, nettopp for å styrke barns 

psykiske helse. Både fysisk og psykisk helse skal fremmes i barnehagen, slår rammeplan for 

barnehagen fast. Vi fremmer psykisk helse hos barn nettopp ved å kunne sette ord på, men 

også jobbe med å skape gode relasjoner mellom barn, få til gode fellesskap, felles opplevelser 

og støtte barna i å regulere følelser, roe seg ned dersom de for eksempel er sinte, trøste når 

de er lei seg, og gi gode tilbakemeldinger når de er glade og fornøyde.  

Vi har også hatt lesegrupper og valgt tema venner/vennskap. Vi har snakket om at venner 

hjelper hverandre, trøster hverandre og leker sammen. Venner kan krangle og være uenige, 
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men ofte finner de ut av hvordan de kan bli venner igjen – da trengs en god dose innlevelse, 

evne til både å sette egne behov på vent, og argumentere for sitt syn på saken! Dette er ikke 

lett når man er 3-4 år…erfaringer og kanskje også barnets temperament avgjør hvordan 

konflikter tar veien. Voksne kan hjelpe, støtte og heie! 

Storefot har startet å høre på «Drage i magen» - der snakker de om å styrke barns emosjonelle 

kompetanse. Det kan kort defineres som evne til å forstå og håndtere egne og andres følelser 

– det å fungere sosialt egentlig, vil vi si. 

Verdensdagen for psykisk helse markerte vi med oppslag i garderoben – det var til dere 

foreldre! Vi ønsket oss en vegg full av skrift, vi fikk sånn passe respons! Psykevettreglene er 

aktuelle for småbarnsforeldre, mener vi, de henger fortsatt oppe i garderoben! Alle har en 

psykisk helse å ta vare på       

I oktober hadde vi både lavvo og Trollhaugen som base. Mathytta har vært frokost-sted, og vi 

mener det har fungert bra på grunn av det milde været. Vi er litt «overalt», men vi tenker at 

det er en del av barnehagelivet i vår naturbarnehage. Også får vi en litt roligere morgen når vi 

spiser frokost uten de to andre storbarnsavdelingene. Når det kommer kaldere dager må alle 

spise frokost på kjøkkenet, det kan fort bli «folksomt»! Har dere foreldre tanker om hvordan 

vi gjør det om morgenen, så kom gjerne med innspill og tilbakemeldinger til oss. 

Planer for november: 

«Vis og fortell» med bok skal være i fokus. Som vi sa på foreldremøte i september velger barna 

(med hjelp fra dere, selvfølgelig) en bok barnet er glad i, som de har lest tidligere kanskje, eller 

en bok de gjerne vil vise frem og fortelle om. De minste barna skal få hjelp med å fortelle, vi 

tilpasser det å vise og fortelle etter alder og forutsetninger. Fagområdet kommunikasjon, 

språk og tekst ligger til grunn for tema. Ord, begreper, formuleringer, lyder og stavelser skal 

jobbes med i barnehagen og legge grunnlag for et godt språk! «Vis og fortell», bøkene, skal 

være vår metode å jobbe med språkutvikling denne måneden.  

Nye sanger skal læres – nemlig JULESANGER! Det er faktisk klart for julegateåpning med 

nissekor igjen       

Ellers blir det en periode nå med student fra USN, elev fra Hønefoss videregående og både 

Zhila og Sigrid som vikarer for Bjørgvin. Snakk gjerne med barna deres om alle voksne – på den 

måten håper vi barn og voksne lettere kan skape gode relasjoner, bli kjent og trygge på 

hverandre.  

Teknologi som tema, som vi lovet i september, utgår inntil videre…(nettopp pga vikarer, 

studenter). 

Fagarbeiderns hjørne: 

 

Etter oppstart i august, så har det vært et stort behov for å trene opp «hør-oppfatt-gjør». 

Dette er egentlig gjentagende behov vært eneste år etter sommerferien (og i desember 



merkelig nok..). Det er som om barna ikke setter ord i sammenheng med virkeligheten. 

Ordene forstår man, men man «forstår» ikke helt betydningen allikevel, og handler derfor 

heller ikke etter det. Det nok mange grunner til at det blir slik, og ofte så kan det bli slik fordi 

vi voksne lever vårt voksenliv, og barna ikke ser en sammenheng mellom ord og handling 

(eks om vi ber om noe, men blir utålmodige å bare gjør det selv, eller gjør det for dem).   

Heldigvis er det mange fine måter å trene opp dette på, og det har vi hatt litt fokus på denne 

måneden. Det ene er å høre historier, for så å følge opp med spørsmål etterpå. Vi har blant 

annet begynt å høre på hakkebakkeskogen under flere av måltidene våre. Dette har 

forresten en dobbel effekt, da vi har fått meget rolige lunsjstunder       Første gang vi hørte 

lydbok, og fulgte opp med spørsmål, så var det mange enkle spørsmål som INGEN kunne 

svare på! Jeg spolte til og med til «svaret» og hørte gjennom flere ganger før det til slutt var 

en som klarte å se sammenheng mellom spørsmålet og svaret man fikk høre i lydboka! (nå 

tror jeg forresten alle vet hvor mange nøtter Klatremus fikk hos Ekorn Jensen).  

Nå derimot, så svarer barna på alle spørsmål, og langt mer avanserte spørsmål hvor man må 

tenke seg til svaret på egenhånd.  

Et eksempel: «hvor mange dyr var det på det store møtet?» Svar: Bamsen teller fort og 

mumlende for seg selv til 12, før han fortsetter dialog «nå Mikkel, nå er det bare deg 

igjen». Dette var det da barn som kunne svare at det var 13 stykker til stedet.  

Dette var et eksempel, men spørsmålene har generelt blitt mer vanskelige, og jeg 

stiller ofte spørsmål som man ikke får høre svar på direkte, men som man må tenke seg 

til. Dette er med på å bevisstgjøre konkrete nyanser i språket, som igjen er med på å 

forbedre oppfattelsesevnen (jfr.oppmerksomhet i TRAS). 

En annen øvelse vi har hatt, er en versjon av Kims lek. Her må jeg si at barna allerede første 

gangen imponerte meg da. Denne versjonen av Kims lek, går ut på at jeg viser flere ting, 

putter alt i en beholder, fjerner en ting, og heller alt ut på bordet. De skal så se hva som 

mangler. Starter alltid med 2 ting, og legger til en ting hver gang de klarer det. Om de ikke 

klarer det med en gang, så stopper jeg nivået der, og gjentar med like mange gjenstander. 

Første gang var vi oppe i 8 før det ble for vanskelig. Sist gang var det rett opp i 12, dvs 13 før 

de ikke klarte flere, men da skal det også sies at vi ble forstyrret av henting både på Elg og 

Rev samtidig. I rammeplanen finner jeg følgende to utsagn:  

«Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 

sider ved barnets utvikling.»  

Og  

«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å 

leke, utforske, lære og mestre.»  

-Rammeplan for barnehager, R17  

  

Ved første øyekast kan det kanskje se ut som om dette ikke har noe med «hør-oppfatt-gjør» 

å gjøre, men det handler om å koble på hjernen! Koble språk til sammenheng, oppfatte 

verden rundt seg, og derfor mener jeg at disse sitatene fra rammeplanen er spot on.  

  



Neste måned er jeg både fysisk på skole og i praksis, så store deler av november blir jeg 

borte. Storefotene vil i denne perioden fortsette med trampolinebøker og «drage i 

magen». Mest sannsynlig vil vi også samarbeide litt med storefoter på tvers av 

avdelinger! Det er MYE lærerikt i «drage i magen» og jeg anbefaler dere foreldre til å ta en 

«titt» på det på spotify.  

  

-Sølve Bjørgvin Roland  
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Viktig å huske på i november: 

• SVAR PÅ FORELDREUNDERSØKELSEN – fort!! 

Vi vil på kino            

• 26.11 – vi synger på JULEGATEÅPNING på Vik torg kl.17 – 

barna er foreldrenes ansvar på Vik! Husk nisselue       


