
Månedsbrev november  
Nå er oktober ved veis ende, og vi kan oppsummere kort med at det har vært en innholdsrik, 

lærerik og spennende måned. Vi danner stadig nye erfaringer, nye relasjoner, sterkere 

relasjoner og hverdagsøyeblikk som bringer med seg både opplevelser og læring.  

Vi i personalet vil takke for oppmøtet på foreldremøtet. Vi håper møtet var nyttig og 

oppklarende.  

En liten påminnelse fra møtet angående foreldrerepresentanter er at Susanne Dahl Aspvik ble 

valgt til leder for foreldregruppa, samt at Kato Røstadstuden og Rikke Frilseth sitter i 

førersete sammen med henne. Kim Andre Skoglund og Silje Søndrol stiller som vara.  

Som nevnt på foreldremøtet har vi begynt med en større variasjon i matveien her i 

barnehagen. Nå gjennom hele oktober har vi hver uke hatt en dag med havregrøt, en dag med 

egg og en dag med varmmat av forskjellige slag. Og vi kan med trygghet si at det har vært 

suksess. Barna smaker på maten, barna spiser enten litt eller veldig mye. Samt at vi har 

brødskiver i bakhånd om noe av maten ikke skulle falle i smak hos barna. Men det viktigeste 

er at barna smaker på maten. Så dette er noe som vi tenker kommer til å være fast, hvert fall 

for en stund framover.  

 

Nå i november begynner begge baser med juleforberedelser, da med et håp om å kunne være 

ferdige med alle julegaver innen starten av desember. Dette for å kunne la julefreden senke 

seg over barnehagen, og kunne nyte dagene frem mot jul. Vi skal gjennom disse aktivitetene 

bli kjent med jula, hva den er, hva den inneholder og hvilken betydning den kan ha for oss. 

Gjennom aktivtitene kan vi også få muligheten til å utvikle våre relasjoner via samtale og en 

felles oppmerksomhet. Vi kan ha fokus på samspillet mellom barn – barn og barn – voksen.  



Vi kunne skrevet noe om hvilke aktiviteter vi skal ha, men da avslører vi gaven til dere 

foreldre, og da er morsomheten rundt pakker litt borte. Så derfor kommer vi ikke med noen 

avsløring (blunk blunk).   

Vil også i den anledning minne om at alle foreldre sender med 2 stk. syltetøyglass som gjerne 

er vasket og helst uten etikett.  

 

 

Til slutt i fellesdelen vil vi fortelle at Kasper har sin siste dag i barnehagen 1. november. Alle 

de ansatte i Fluberg Barnehage ønsker å takke både Kasper og hans foreldre for tiden vi har 

hatt sammen, og ønsker dere alle masse lykke til videre i nye jobber, i ny barnehage og en ny 

hverdag!  

Og vi ønsker Jørgen varmt velkommen, som begynner på GRØNN i slutten av november!  

Likt med at Jørgen begynner i barnehagen, kommer også Henriette tilbake i barnehagen etter 

endt mammapermisjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRØNN  

Gjennom oktober har grønn base hatt fokus på og blitt kjent med Larven aldri mett. Vi har 

sunget oss gjennom sanger, lekt med og sett på bilder av larven og maten han spiste gjennom 

uka. Vi har lest i boka, og vi har til og med laget larven av yoghurt-korkene våre. De har vi 

hengt i vinduet så alle kan se.  

Fortellingen om larven aldri mett er en fortelling som passer godt for de minste barna. 

Fortellingen har hele veien en kjent handling for barna, nemlig det å spise og smake på mat. 

Dette er koblinger barna kan gjøre, fordi de har en ny fortelling med kjent handling. Og ut fra 

det kan de lettere sette seg inn i historien og forstå hva som skjer. Videre blir barna kjent med 

forskjellig typer mat, samt ordene som hører til. Ved å bruke bilder kan barna lettere koble 

ord og bilde, og dermed få en ordforståelse som stimulerer språket. Siden larven spiser seg 

gjennom uka og spiser mer og mer for hverdag, blir vi også kjent med tall og matematikk. Vi 

kan fysisk telle mengden mat som larven spiser for hver dag.  

 

 

For grønn sin del kommer vi fra nå av og framover til å bevege oss ut på små og korte turer, 

vi kommer til å bruke dagene i barnehagen på mer målretta og innholdsrike aktiviteter utfra 

barnas interesser. Vi kommer til og utforske både barnehagen, områdene rundt og hverandre 

på nye måter enn hva vi har gjort til nå. Vi i personalt merker på hele barnegruppen at barna 

har vokst til å bli trygge og lekne barnehagebarn som er klare for nye utfordringer. Dette 

kommer vi til å gjennomføre ved blant annet å bruke lekegrupper til forskjellige aktiviteter.  

Samtidig kommer en liten påminnelse om foreldresamtaler i slutten av november. Lapp med 

oversikt over dager og tidspunkt henger på tavla i gangen. Bare å skrive seg på der.  



BLÅ 

Høstutstilling   

Vårt store event for oktober var høstutstillingen av våre kunstverk. Her har barna vært på tur og 

skaffet materialer til det videre arbeidet.  Her var det stor variasjon. Det ble laget bilder med remser 

av kreppapir. Barna laget sitt eget estetiske uttrykk og finmotorikken ble stimulert. Poteter ble brukt 

for å skape et annet uttrykk i fantastiske farger. Det var nok litt rart for dem at det gikk an å male 

med potet som en svamp. Et annet kunstverk var et blad som fikk tegnet på armer og ben samt fikk 

satt på øyne.  Ingen ble like her heller.  Turbilder ble også hengt opp og det var mange glade barn  

som fant seg selv på bildene. Tusen takk for oppmøtet på utstillingen. Det var en hyggelig opplevelse. 

Lekegrupper  

Vi har i første omgang satt av litt tid på torsdager til lekegrupper. Målet her er at barna skal få utfolde 

seg i litt mindre grupper. Små grupper gir trygge barn og her får vi god anledning til å lære sosial 

kompetanse som f.eks. turtaking m.m. Noe av det vi har gjort i disse gruppene er bygg/konstruksjon i 

duplo, lottospill, trolldeig og lek i dukkekroken. Fredager har vi bakeklubb innimellom.  

 

Videre fremover vil vi ha litt fokus på å øve oss på farger og tall i tillegg til julegaveproduksjon. 

 

 

 

 


