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UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERK 

44 
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2 
Emine 4 år  
 

3 
Varmmat for hele huset 
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Jørgen 4 år    5/11 
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Elsa 1 år  
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14 15 
Natalie 1 år  

16 
Varmmat for hele huset 

17 
 

18 
Jermiah 5 år  

 

Frist for tilbakemelding 
om romjula i IST Home. 
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Hedda 1 år  
 

23 
 

24 
 
 
Personalmøte 
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SMÅTROLL 

HVERDAGEN VÅR SIDEN SIST 
Nå er vi godt inn i årstiden høst, blader faller ned fra trærne som vi kan blåse på, ta på, kaste opp i lufta og 
se på. Mye sanseopplevelser og å undre oss over i utetiden.  
I oktober har vi malt med høstens farger og limt blader på ark som aktiviteter.  
Det har vært veldig gøy med gravemaskin og andre kjøretøy inne på lekeområdet nå som det kommer nytt 
lekeapparat både på oversiden og nedsiden. Stor iver for barna å se på både inne og ute i barnehagen. Vi 
gleder oss til det står klart. 
Vi har gått spontane turer i små grupper i eventyrskogen og på nedsiden av barnehagen. For de som 
akkurat har startet opp, er det mer enn nok å bli kjent på rommene inne og lekeplassen på oversiden. 
 
Takk for alle tilbakemeldinger og gode samtaler sammen med dere på foreldresamtaler. Godt samarbeid 
med dere foreldre er viktig for å lage gode dager for barnet deres. Husk at dere kan komme og snakke med 
oss utenom disse samtalene også om det er noe dere ønsker å ta opp eller lurer på.  
Takk for at dere hadde mulighet til å komme på foreldrekaffe. 
 
Det er noe langtidsfravær som gjør at vi har fått inn noen faste vikarer på småtroll. Marte Klevmoen, 
Kristin Ingvaldsen og Inga Snipstad er damer dere alt har møtt på og kommer til å møte fremover.   
 
Nå er det fint med votter, lue og et fleece eller ullsett å ha under dressen. Vi er ute hver dag i all slags vær 
og da trengs det også skift. Ta en sjekk i boksene om det er skift relatert til årstiden.   
 
Hurra for Elsa 1 år den 10.nov, Nathalie 1 år den 15.nov og Hedda 1 år den 22.nov 
 
Vi bruker nå to telefoner på småtroll. 911 75 026 er knyttet til ettåringsgruppa og 414 11 636 er knyttet til 
toåringene. Det er fint om dere lagrer begge numrene.  

TEMA: FØR VI TENNER VÅRE LYKTER 
 I November starter vi opp med å lage julegaver. Vi er opptatt av å bruke god tid, prosessen er viktigere 
enn hvor mange ting vi har laget. Det er mye rom for samtale, undringer og sansing når vi lager noe 
sammen. I uke 47 skal vi bake pepperkaker og smakes på minst like mye som vi produserer. Hele 
sanseapparatet stimuleres både med lukt, smak og kjenne på mel, deig og former.  
 

MÅL FRA RAMMEPLANEN MÅL FRA COS 

«Personalet skal sørge for at alle barn opplever 
trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen». 
Rammeplan for barnehagen s. 20 

«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» Rammeplan for barnehagen s. 50 

Barna har to behov som går i hver sin retning: 
«1: Tilknytning: barnets avhengighet og behov for 
beskyttelse og omsorg. 
2: Utforsking: Barnets selvstendighet og behov for å 
undersøke og mestre verden.» 

- Se barnet innenfra s. 17 
 

Målet vårt er å støtte barnas utforsking, og gi barna den 
tryggheten de trenger. 

AKTIVITETER I HVER DAGEN TURER 
 

 Samlingsstund 

 Julehemmeligheter 

 Turer i nærområdet 

 Lek med vann og sand 
 
 
 

HUSK Å MERKE KLÆR MED NAVN! 

I oktober har toåringene vært på turer i eventyrskogen 
og endelig er det vann i bekken.  
Vi har også vært noen turer ned på jordet for å hilse på 
sauene før de ble flyttet. 
Vi fortsetter å bruke de ulike områdene i og utenfor 
barnehagen for utforskning og lek. Ulendt terreng er 
godt for den motoriske utviklingen, og det byr på 
utfordringer og stor mestringsfølelse. 



 

HOKUS-POKUS  

MÅNEDEN SOM HAR GÅTT 
Høsten går mot slutten og november og tidligvinter venter på oss med litt kaldere og litt kortere dager. Inne 
i det store huset vårt er det mange små som venter på snøen, og plutselig kommer den. Etter hvert som det 
blir kaldere og mer vinterlig, parkeres syklene for året, huskene pakkes bort og akebrett kommer fram. Vi er 
fortsatt mye ute og koser oss i høsten, uansett vær, men nå legges de ordinære turdagene bort for ei stund. 
Vi er heldige som har eventyrskogen inne på barnehagens område, for den gir litt turfølelse og mulighet for 
bålkos. -men for all del; vi er fortsatt ute et par timer hver eneste dag, altså, så det er viktig å ta et overblikk 
over klær og utstyr. Mange har nok vokst fra både vinterdressen og skoa sine siden i fjor, og votter har en 
tendens til å forsvinne, så det er lurt å ta en ekstra sjekk og gjerne ha et ekstra par eller to i sekken både av 
votter og ullsokker, samt navne klærne. Det er ikke noe godt å fryse. Etter hvert begynner vi å trekke inn 
igjen på ettermiddagene også. Det er godt å komme inn i varmen og lyset og kose seg med ei bok, litt 
musikk eller kanskje litt lego og puslespill etter å ha vært ute og fått frisk luft og røde roser i kinnene.  
 
I måneden som har gått, har alle fått være med på å lage mat, vi har tegnet, sunget, lest, klippet og limt, lekt 
og prøvd oss litt med hammer og spiker. Vi har også vært superheldige med høsten og har vært på mange 
fine turer i nydelig vær. Tanntroll har blitt noen kløppere på symaskin, og har både sydd seg sitteunderlag 
og julegavesekker. Innimellom har vi avviklet foreldresamtaler med dere, og det er så fint å få denne tida 
sammen. Tusen takk til alle fine, konstruktive samtaler til barnas beste. Det er fint å kjenne på det å være en 
del av omsorgskollektivet. Refleksdagen var også en fin dag denne måneden, og ekstra stas var det når det 
kom to uniformerte politimenn ruslende nedover gangen, som ville vise fram både politibilen med blålys og 
sirener, og kompisen Eddie, som jo er en bamse.  
 

TEMA: FØR VI TENNER VÅRE LYKTER 
I november går startskuddet for førjulsaktiviteter for oss barnehagefolk. Det er mye som skjer av 
fellesarrangementer i desember, og for å unngå stress og mas, starter vi heller litt tidlig på alle grupper. Vi 
begynner så smått på julehemmeligheter og gruppene har hver sine dager til å lage litt gaver og pynt. Vi 
prøver å lukke døra til der vi holder på, og der er det ikke adgang for foreldre. Da blir det jo ingen 
hemmelighet lenger.  Det er sikkert lurt å la være å spørre også  
Mot slutten av måneden skal vi bake pepperkaker som skal nytes i fellesskap gjennom hele desember. Med 
pepperkakelukta kilende i nesen begynner julefølelsen for alvor å krible. Vi har mye å glede oss over og mye 
å glede oss til, det er helt sikkert! Er vi riktig heldige, kommer det litt snø vi kan leke i også! 
Ellers er det trygge, fine hverdagsaktiviteter som står på tapetet, som samling, matlaging og de  
Etter som det nærmer seg desember, skal Tanntroll få gå ut og finne juletre som skal stå ute i barnehagen.  
 

MÅL FRA RAMMEPLANEN MÅL FRA COS 
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen 
kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og 
eget skapende arbeid. 
Barnehagen skal bidra til at barna får bruke ulike 
teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å 
uttrykke seg estetisk (Rammeplanen, s.50) 

Trygge rammer og tydelige grenser er helt nødvendig for 
å ivareta barns fysiske og psykiske trygghet. Grenser er 
et verktøy og ikke et mål i seg selv. Barn har ikke et eget 
behov for restriksjoner men de har et omfattende behov 
for å merke at de voksne passer på dem. Kloke grenser 
handler om å lage trygge rammer som barn kan 
oppmuntres innenfor (Se barnet innenfra, s. 46) 

TIL SLUTT 
Vi ønsker barnehagelærerstudent Magnus, fra Høgskolen Innlandet, velkommen til HokusPokus i ukene 45-
46-47. For øvrig prøver vi å gi dere god og utfyllende informasjon om det som skjer, men bare spør hvis noe 
skulle være uklart. Ha en riktig god høstmåned! Tenn lys, fyr i peisen og kos dere masse! 
 

 


