Månedsbrev for
Tornerose

November
Tema: Vennskap

Oktober
I oktober har vi vært mye ute på tur- både lange turer og kortere turer. Av og til
går vi alle sammen og andre ganger går bare noen på tur. Vi opplever at barna
synes det er godt med en tur, og oppleve nye plasser. På turene har vi plukket
blader og steiner som vi har brukt i formingen, med steinene malte de seg selv
og familien.
I språksamlingene har barna blitt veldig gode på å kjenne igjen bilder av alle på
avdelingen og si navnene til dem. Vi har snakket om bildene på «husene» og vi
har sagt navnene på de som bor i huset og tellet dem. Vi har også brukt boka
«Lars er Lars», den liker de veldig godt og vi har i tillegg supplert med en digital
interaktiv bok om «Nesen» på iPad. Barna har gitt uttrykk for at de synes det er
kjekt med digitale bøker

November
Ida begynner hos oss i november, og vi gleder oss til å bli kjent med henne.
Etter å ha hatt fokus på meg selv og familien, går vi nå over på vennskap. Vi
jobber hele tiden med hvordan vi skal være gode med hverandre, dele, hjelpe
hverandre og respektere hverandres grenser. Denne måneden er dette
hovedfokuset vårt.

”I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være
betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill
med barn og voksne.” Rammeplan for barnehagen, s 22-23 (2017)
Vennskap er en viktig del av fellesskapet på avdelingen. Vi øver på å være i
relasjon med hverandre. Vi jobber mye med å leke sammen, som krever at vi
voksne er til stede i leken for å veilede barna. Vi skal også snakke om følelser,
og hjelpe barna med å sette ord på deres egne og andres følelser. Det er ikke
forventet at små barn kan dette selv enda, så vi er viktige støttespillere for at
barna skal lære å forstå egne og andres følelsesuttrykk.
______________________________________________________Barnas dag
10.november er det tid for barnas dag. Dette er en dag som er forbeholdt barns
medvirkning. Det innebærer at vi legger opp til noe litt utenom det vanlige med

utgangspunkt i barnas interesser. Vi er også ekstra bevisst denne dagen på å
svare mest mulig ja og tenke over hvorfor vi eventuelt sier nei til det barna vil
gjøre. Barns medvirkning er en viktig del av hverdagen i barnehagen, for at
barna skal erfare å være deltakere i et demokratisk samfunn, i tillegg til at vi
har fokus på det i hverdagen.

Språksamling
I språksamlingene i november skal vi bruke boka «Hvem sin venn?» av Stina
Wirsén. Månedens fokusord: god, venner, dele, låne, ødelegge og hjelpe.
Månedens sanger: «blomster små», «Vi tar hverandres hender»
Ellers i samlingen skal vi øve på å være gode med hverandre og å dele/ vente
på tur.

________________________________________________Viktige datoer
- 10.11 – Barnas dag
- 12.11 - Pia 2 år
- 13.11 – planleggingsdag – barnehagen stengt
- 21.11 - Ida 1 år
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