
  

 

  

Vi starter ny måned med nytt barn i gruppa vår! Vi ønsker JENNY og familien hennes 

velkommen til oss! Nå skal vi bruke god tid til å bli kjent med Jenny – vi vil at hun skal bli trygg 

og god her, og vi ønsker at hun skal føle seg inkludert i gjengen vår, både den gjengen på 

Elgtråkket, men også en del av den store, store gjengen som vi er i vår barnehage. Velkommen 

til oss     

 

Barnegruppa - VI : 

Vi har en barnegruppe med 17, nå 18, ulike og unike barn! Vi tør si at alle er helt forskjellige. 

De kommer selvfølgelig fra forskjellige familier med ulik bakgrunn, verdier, holdninger og 

oppdragelse. Barna har ulike forutsetninger og ulike behov – og de utvikler seg i ulikt tempo. 

Selv om barn er født samme år, er de på sitt eget personlige nivå i utvikling, både språklig, 

motorisk, fysisk, sosialt, emosjonelt og kognitivt. Heldigvis er det alltid utvikling å se! Det er 

flott å se at barn blir tryggere, utforsker mer, leker med flere, hjelper hverandre, gir hverandre 

klemmer, husker sanger og det vi leser eller snakker om, og lærer mer.  

Utvikling og individuelle behov har vi snakket om og skal snakke mer om på foreldresamtaler 

denne høsten. Vi har hatt samtaler med alle Hiawata, og nå er vi i gang med Røde Fjær. I 

slutten av denne måneden er det Storefot sin tur. Heldigvis samarbeider vi med dere foreldre,  

slik at individuelle behov kan belyses og vi kan ta enda bedre hensyn til hvert enkelt barn. Også 

sier vi ALLTID på samtalen at: dersom det skulle være noe, så ta kontakt. Sammen skal vi få til 

en god hverdag for barnet.  

Når alle har ulike behov, trenger også gjengen vår å ta hensyn til hverandre! Hver dag er det, 

som vi skrev i forrige brev, konflikter som skal løses eller snakkes om. Det viktigste vi gjør i 

gruppa nå er fortsatt å øve på hvordan vi skal være mot hverandre. I forrige uke sa vi: «DU 

SKAL GJØRE MOT ANDRE, DET DU VIL AT ANDRE SKAL GJØRE MOT DEG». Den «gyldne regel», 

den vet vi voksne hva betyr, også er det jo det vi vil lære barna våre – at når du tar hensyn til 

andre, når du hjelper andre, når du sier noe fint til andre, så vil andre gjøre det mot deg. 

Faktisk handler det også om å utsette egne behov – vente på tur – MESTRE DET SOSIALE og 

DET Å KUNNE REGULERE SEG – det viktigste vi vil at barna lærer og mestrer før de starter på 

skolen!! Hjelp! Det er mye som skal læres, men vi jobber med det hver dag – går inn i 

konflikter, «megler», forklarer, trøster, roser, må overse noe også, sier at vi ikke kan slå 

hverandre fordi det er vondt…Hverdagen vår, i gruppa vår, er å ta individuelle hensyn til hvert 

enkelt barn slik at de kan være trygge og mestre, også er det å få til et godt fellesskap der alle 

føler seg viktig og inkludert. 
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Fagområdene: 

I oktober jobbet vi med «Grønne tanker – glade barn», psykologisk førstehjelp for barn. Vi 

snakket om tanker og følelser. Grønne tanker er glade tanker som kan hjelpe oss, og røde 

tanker er noe som er vanskelig, noe man kanskje er redd for. Fagområdene kan vise litt av 

hvordan vi har jobbet med tema. I hverdagen når vi har sett at barn har vært sinte eller lei seg 

har vi kunnet si at røde eller grønne tanker har fått komme frem. For alle har både røde og 

grønne tanker, det er helt naturlig. Jo mer barn kan få bekreftet følelsene sine, når vi viser at 

vi forstår, jo lettere blir det å regulere de. Hvordan barn klarer å regulere følelsene er 

avgjørende for barns psykiske helse(ref: Drugli & Lekhal, 2019:s.67,«Livsmestring og psykisk 

helse»). 

Kommunikasjon, språk og tekst: Vi har hatt samtaler, lest om «Emil» fra «Maurtua» 

barnehage og vi har øvd på å snakke bare når vi har en grønn bamse i hånden. Sangen om 

«Roald er redd» har vi også hørt på og øvd litt på. Følelsene våre har vi snakket om – vi kan bli 

sinte, redde, lei seg/triste, og vi kan ser på ansiktet til en annen hvilken følelse den andre har. 

Kropp, bevegelse, mat og helse: Vi har danset «BlimE»-dans på Verdensdagen for psykisk 

helse, sammen med de andre barna i barnehagen, og for dere foreldre. Også har vi danset 

mange andre dager også! 

Kunst, kultur og kreativitet: Dans er kreativitet og kultur for oss! 

Natur, miljø og teknologi: Vi har danset i naturen også     

Antall, rom og form: Dette fagområdet har ikke vært synlig i akkurat dette tema, men i løpet 

av dagene når vi jobber med ved, har vi telt antall kubber man klarer å bære. Og høvdingen 

øver på å telle på vei ut i skogen og på stoppesteder…og når noen sier at de har spist sitt 

«toende» knekkebrød, så kan vi si: «mitt andre knekkebrød» - antall og begreper finnes i 

hverdagen vår.  

Etikk, religion og filosofi: Samtalen våre har hatt tema innenfor etikk og filosofi også. Hvordan 

er vi mot hverandre? Hvordan kan vi se at noen ikke er glade? «Ikke slå, men gå» har vi sagt i 

kor. Hvordan kan røde tanker bli grønne?? Hvis vi sier til oss selv at vi ikke klarer noe, så er vi 

jo litt «røde» - vi må øve! Roald sier i sangen at: «jeg øver meg, jeg vil bli trygg og glad»… Du 

skal gjøre mot andre, som du vil at andre skal gjøre mot deg – hva betyr det?? Storefot har 

også fått filosofert litt ekstra på dagen i Kleivhallen og på biblioteket da de så forestillingen, 

«Hvem er Wilhelm?»(det var forresten helt i slutten av september…). 

Nærmiljø og samfunn: Vi inviterte dere foreldre til oss på dans og noe varmt å drikke, på 

Verdensdagen. Forslaget kom fra en annen avdeling og vi ville være med. Det ble et 

arrangement med fokus på fellesskap – alle hadde danset tidligere. Barna var stolte av å få 

besøk også! Flott at barnehagen kan være et sted der vi samles og møtes i bygda vår! 

 



Planer for november: 

Tilvenning hos oss må til i november når vi tar i mot et nytt barn. Vi har skrevet i visma at dere 

foreldre også snakker med barna hjemme om nytt barn i gruppa vår, og det merket vi da Jenny 

kom på tirsdag     

Vi starter med noe hemmelig, og det må jobbes godt med det! Vi har lavvo’n som base de tre 

første ukene i november, så vi kommer til å bruke «lokalene» vi har til å jobbe og være 

kreative…også skal vi øve masse på julesangene vi skal fremføre i nissekoret på Vik torg. 

Tidligere, før pandemien har det vært tradisjon at vi synger på «julegateåpningen». Også 

kommer selvfølgelig nissen. Arrangementet er fra kl.17 – det betyr at det er foreldrene som 

sørger for at barna kommer seg til Vik og har ansvar for egne barn under hele arrangementet. 

Vi bare øver på sanger i forkant    Ikke riktig «god jul» enda, men ADVENT starter nå i 

november, faktisk! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

November-hilsen fra Bjørgvin, Koko, Camilla, Xaviara og Nima 

 

 

 

 

 

Datoer å huske på i november: 

• 1.11 – Velkommen til Jenny     

• 7.11 – HA-MED-DAG!! 

• Uke 46: Bjørgvin på skole man-tors, og da er Xaviara vikar. 

• 16.11 – PLANLEGGINGSDAG. 

• Uke 47: Nima har planfri hele uken. 

• 25.11 – HELENA 3 ÅR!! HURRA!! 

• 25.11 – Nissekor på Vik torg kl.17     


