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SMÅTROLL
HVERDAGEN VÅR
Oktober har vært en god måned på Småtroll. Alle har slått seg til ro på gruppa! Vi har gode dager med
gjentakelser av rutiner, hverdagsaktiviteter, som gir ungene trygghet i hverdagen! En glad gjeng som finner
plassen sin før samlingsstunden. Starter med en god morgen sang, lager dagsplan sammen med ungene og synger
sammen! Sang med konkreter og sanger med bevegelse! En glad gjeng som er deltagende, lyttende, og viser
interesse for det vi holder på med! I utetida har vi vært i Eventyrskogen og vi har hatt grøfteturer utenfor
barnehagen og lekt på nedsiden!
Se på veggene på kjøkkenet, der henger fin kunst som ungene har malt!
Tusen takk til alle som hadde anledning til å ta en kaffekopp ved henting når det var foreldrekaffe her!
Endelig har vi fått huskestativ på lekeområdet vårt. Populær aktivitet!
Torsdag 11. november inviterer vi til pysj og bamsefest på Småtroll. Fint hvis ungene kommer i pysjen! Bamse
eller kosedyr/klut må gjerne bli med til barnehagen. Vi lager kakao og spiser påsmurte brødskiver med egg eller
annet pålegg som unga vil ha! Vi har en litt annerledes dag på Småtroll, og det gleder vi oss til!
Endelig har vi fått huskestativ på lekeområdet vårt. Populær aktivitet! Vi har feiret bursdag med flagg, krone,
samling og med bursdagsbarnet i fokus! Edvard feira ett årsdagen og
DU OG JEG OG VI TO
 Fokus på tilknytningstiden, og å skape gode relasjoner.
 Organisere følelser. Vi setter ord på og anerkjenner barnets følelser og utrykk.
 Sansestimulering, utforskning, lek og sang.
MÅL FRA RAMMEPLANEN
MÅL FRA COS
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal Trygg tilknytning dreier seg om å hjelpe barn med
barnehagen
at barna tar i bruk fantasi,
vanskelige følelser og støtte den i utforskning og lek (COS –
Melina feirabidra
sin totilårsdag!
kreativ tenkning og skaperglede. Bruker ulike
Se barnet innenfra). Tilknytningsrelasjonen tidlig i livet er
teknikker,
materialer, verktøy og teknologi til å
på en måte barnets grunnopplæring i «hvem er jeg, hvilken
Formingsaktivitet:
uttrykke seg estetisk. (side 50)
verdi har jeg, og hvordan kan jeg være sammen med
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og
andre» (COS- Se barnet innenfra, s.16).
lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal
fremme et inkluderende miljø der alle barna kan
delta i lek og erfare glede i lek. (side 20)
Jeg har begynt å skrive ned noen punkter som må utfylles:
AKTIVITETER I HVERDAGEN
TURER
Vi starter med julehemmeligheter i løpet av
måneden.
Nærområdet og eventyrskogen
Vi baker pepperkaker torsdag i uke 47
Sanger vi synger på småtroll:
-Før vi spiser lunsj synger vi bommeli bom.
(matsang).
- Nytt huskestativ på uteområdet
-God- morgen
alle sammen
Formingsaktiviteter
-Ole -er her,
Per
han
erviher
og takk
og pris
for atsom
Kari ble 1 år og Melina som ble 2 år  Hurra!
I oktober
har
feiret
Edvard
Christian
er her..
- Foreldrekaffe?
-Hei på deg ole, Hei på deg..
-Kua mi
-Med krøllet hale
-Bæ bæ lille lam
-Hjulene på bussen
-Tommelfinger, tommelfinger hvor er du
- Lillegutt kan tromme

POKUS
HVERDAGEN VÅR
Oktober er forbi, og vi har fulgt med på de skiftende omgivelsene rundt oss. Vi har hatt fine dager, der vi har brukt mye tid i
lek ute og inne.
I oktober markerte vi refleksdagen. Alle barna har lært om hvor viktig det er med refleks, og dette har blitt et samtaletema
på avdeling. Det var stas og få utdelt en refleks hver.
Tur- dagene har vært til stor glede, der vi har utforsket nærområdet, langs vei og i skogen. Vi har vært utrolig heldig med
været på onsdagene. Tanntroll har tent bål, og alle som har vært med på tur har fått grille pølser i skogen. Det er mye
turglede å spore blant barna, og de undrer seg mye over det vi finner i naturen.
Sang og musikk er noe barna på Pokus viser stor glede og ønsker å delta på, så vi har mye sang og bevegelse i samling. Nå
har vi sunget høst-sanger og snakket litt om hva det betyr at høsten er her.
Sammensamling har vi hver tirsdag. Der leser vi en liten fortelling om noen barn som opplever en konflikt, eller er lei seg for
at de ikke får være med i leken. Dette åpner opp for samtale og refleksjon, og de kommer med forslag selv til hvordan man
kan løse vanskelige situasjoner.
Tanntroll har fått vært sammen og gått tur sammen. I Tanntrollgruppa har vi fremdeles vennskap og samarbeid som tema.
Barna har fått male seg selv i helfigur, og resultatet er hengt opp på vegger i garderobe og i gangen. Vi er også godt i gang
med å sy strieposer som blir pyntet etter alle kunstens regler. Sy på symaskin er særdeles spennende og de er konsentrerte
og nøyaktige mens de holder på å sy.

FØR VI TENNER VÅRE LYKTER


Barna skal få bruke ulike teknikker, materialer og verktøy til å uttrykke seg estetisk.

MÅL FRA RAMMEPLAN
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal
barnehagen bidra til at barna
• uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på
ulike måter
• bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som
redskap til å løse konflikter

MÅL FRA COS
Barna våre har ulike behov til enhver tid. Vår oppgave som
en trygg base og en trygg havn er å se, ivareta å møte barna
på de ulike stedene på sirkelen. Vi har jobbet mye med
følelser i tiden som har vært, det å regulere, å kjenne på
følelser. Dermed blir vår oppgave å støtte barna når de
utforsker følelser, og ta dem imot når det blir vanskelig. Vi er
alltid tilgjengelig når barna trenger å fylle koppen sin 

AKTIVITETER I HVERDAGEN

TURER

Vi starter med å lage julehemmeligheter i november. Tema
for november er før vi tenner våre lykter. Det betyr at vi skal
tenke på at det er mørketid. Vi snakke mer om reflekser. Da
skal vi ha litt eventyr som passer årstiden, akkompagnert
med musikk. Vi gleder oss til mye kos og kjenne på mørke. Vi
skal sanse ulike værtyper så vi håper på ordentlig høstvær og
også noe kjølige morgener.

Tanntroll går litt lengre turer, og er borte hele dagen. De går
til knippa og vanntårnet m.m.
Resten av gruppe holder seg litt nærmere barnehagen, men
vi går også opp i skogen, til fotballbanen og forskjellige
steder.

HOKUS
HVERDAGEN VÅR
Oktober er forbi, og vi har fulgt med på de skiftende omgivelsene rundt oss. Vi har hatt mange fine dager både ute og inne.
Nå som vi går mot kaldere tider har det også blitt litt mer innetid. Vi har ommøblert på avdeling i håp om å treffe alle med
noe som er interessant å holde på med. Vi evaluerer underveis, og tar inn og fjerner leker og aktiviteter etter behov .
Utetida denne måneden har vært fin, og vi har hatt mange fine og varme høstdager. Hokus-barna har blitt ivrige på ulike
regelleker denne høsten. Både «haien kommer», «fisken i det røde hav», «ta den ring», «rødt lys», «stiv heks» og gjemsel
blir ofte brukt i utetida, og da er det gjerne en stor gjeng som blir med 
Mørket begynner å snike seg innpå oss, og i den anledning har vi markert refleksdagen. Alle barna har fått utdelt hver sin
refleks og lært om hvor viktig det er å bruke den i denne mørke tiden.
Vi har virkelig en kreativ gjeng på Hokus. Noen klipper og limer, noen tegner eller fargelegger, andre perler både på brett og
kjeder, mens noen lager morsomme ting med modellkitt 
Vi har virkelig vært heldige med turdagene våre denne høsten. Tanntrollene har smurt niste, pakket sekk og gått litt lengre
turer, mens 3 og 4 åringene har fått ferdigsmurte nister og gått i nærområdet. Alle har også fått erfare å tenne bål når vi har
vært på tur, noe som var skikkelig stas . Det er mye turglede blant både store og små, og det liker vi.
Hver tirsdag har vi hatt Sammen-samling hvor samtaler rundt følelser og konflikthåndtering har stått i fokus. I disse
samlingene benytter vi både bøker, lydbøker, musikk og sang, og har samtaler og refleksjon rundt temaet .
I Tanntrollgruppa har vi fremdeles vennskap og samarbeid som tema. Barna har fått male seg selv i helfigur, og resultatet er
hengt opp på vegger i garderobe og i gangen. Vi er også godt i gang med å sy strieposer som blir pyntet etter alle kunstens
regler. Sy på symaskin er særdeles spennende og de er konsentrerte og nøyaktige mens de holder på å sy.

FØR VI TENNER VÅRE LYKTER



Barna skal få bruke ulike teknikker, materialer og verktøy til å uttrykke seg estetisk.
Barna skal oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og ta egne valg.

MÅL FRA RAMMEPLAN

MÅL FRA COS

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger,
tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn
(Rammeplanen, s 54). Vi begynner å forberede oss til jul.
Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet
ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og
skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Barna våre har ulike behov til enhver tid. Vår oppgave som
en trygg base og en trygg havn er å se, ivareta å møte barna
på de ulike stedene på sirkelen. Vi har jobbet mye med
følelser i tiden som har vært, det å regulere, å kjenne på
følelser. Dermed blir vår oppgave å støtte barna når de
utforsker følelser, og ta dem imot når det blir vanskelig. Vi er
alltid tilgjengelig når barna trenger å fylle koppen sin 

AKTIVITETER I HVERDAGEN

TURER

Vi starter med å lage julehemmeligheter i november og lager
oss et koselig juleverksted. Her er det strengt forbudt for
foreldre å gå inn altså . –og være forsiktig med å spørre!
Små barn kan ha vanskelig for å holde på hemmeligheter 

Tanntroll: Vi fortsetter med turdager så lenge været tillater
det. Da smører vi både niste og pakker sekk.
3 og 4 åringene: Vi tar småturer utenfor barnehagen så
lenge været tillater det, men spiser lunsj inne i barnehagen.

HUSK
Vi ser at det blir med mange leker samt andre gjenstander i hylla/skuffen fortida. Vi ser helst at dette blir liggende hjemme
eller i bilen da dette tar mye plass, skaper mye forstyrrelser i på- og avkledning og det blir brukt for å imponere og vinne
venner. Kos og smokk i forbindelse med hvilestund er selvfølgelig greit 
Vi ønsker alle hjertelig velkomne til foreldresamtaler! Vi gleder oss til å snakke med dere 

