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på Melkebarten 

Oktober – et tilbakeblikk 

Denne måneden har vi hatt fokus på fagområdene «Kropp, bevegelse, mat og helse» og 

«Nærmiljø og samfunn». Vi har gått lengre turer med de eldste barna, som ned til hestehagen 

(på jordet), til straitunet og opp i skogen ved siden av barnehagen. Vi har til og med spist 

nisten vår på tur! Vi ser at barna får mestringsfølelse av å klare å gå disse distansene selv, og 

vi heier på dem hele veien. De yngste barna har hatt kortere turer 

til straitunet og ned til jordet for å se på sauene, dette for at de 

skal bli trygge på disse rutene før de begir seg ut på en ny 😊 

Her benytter vi oss godt av fagområdene for denne måneden, 

med tanke på bevegelse, helsa vår, nærmiljøet vårt og samfunnet 

vårt (både samfunnet vi har på vår avdeling og i barnehagen, men 

også i forhold til samfunnet rundt oss). 

Fagområdet «Nærmiljø og samfunn» knyttes også til FORUT barneaksjonen som vi 

gjennomførte her i barnehagen. Vi vil benytte anledningen til å takke for et godt oppmøte på 

FN-dagen (FORUT-basaren) her i barnehagen 24. oktober. Hele uke 43 var dedikert til 

FORUT: barna lagde flotte produkter, øvde på dans og sang fra FORUT-prosjektet 

(Månefestdansen), hadde samlinger om Sri Lanka og lærte mye om elefanter, som det fins 

mange av i Sri Lanka.  

Vi hadde fellessamling på Neglspretten fredag 26. oktober. Barna storkoste seg med sang, 

fortellinger og bidrag fra alle avdelingene. Barna fra Melkebarten stod foran resten av 

barnehagen og sang «Når bladene de faller ned». Det var en stolt gjeng som kunne vise frem 

det vi hadde øvd på! 

Vi har blitt enda bedre kjent med hverandre, og vi kan tydelig se at barna bryr seg om 

hverandre: Klemmer, en hjelpende hånd, latter og lure blikk er noen av de tingene vi ser skje 

mellom barna. Vi øver fortsatt på å dele, stå i kø, sende ting ved bordet, vente på tur osv., og 

dette blir barna (sakte, men sikkert) bedre på 😊  

Den siste uken i oktober har vi fokusert på temaet «Karius og 

Baktus». Denne fortellingen handler om to tanntroll som bor i 

tennene til en gutt som heter Jens, og de er redd for både 

tannlegen og tannbørsten. Vi har sett film, lekt og er så heldige at 

vi skal se forestilling på Neglespretten i månedskiftet (1. 

november).  
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November 

I november skal vi fokusere på fagområdene «Kommunikasjon, 

språk og tekst» og «Kunst, kultur og kreativitet». Vi kommer til å 

lese om, undre oss over og synge om årstiden vi nå er på vei inn i: 

Vinteren. For ikke så lenge siden falt den første snøen, og mange 

av barna husket nok ikke den fra i fjor. Vi beskriver snøen derfor 

som litt rar, hvit og kald, men veldig gøy! Vi har allerede rukket å 

lage noen snøballer, måke litt for å finne sandkassen og lage fine fotspor, og dette vil vi 

fortsette med så lenge snøen varer. Men uansett vær vil vi kose oss nå i den kalde tida. Vi har 

også begynt å synge sangen «Se nå snør det», med tegn (se vedlegg), og det vil vi fortsette 

med. Månedens fellessang i barnehagen er «Er du veldig glad og vet det», så denne kommer 

vi til å synge mye i november 😊 

Vi kommer også til å forsøke å ha flere formingsaktiviteter i november. Vi vil male, lime, 

tegne og tusje. Kanskje vi smugstarter litt på noen julegaver til og med! Vi fortsetter å gå på 

turer i nærmiljøet, ha lekegrupper, samlinger og å lære hverandre enda bedre å kjenne. Vi 

gleder oss til november 😊 

 

Bursdagsbarn 

Strai barnehage 13 år – 29.11.2018!   

 

Annet/viktige datoer 

• I november skal Else Britt og Karla ha foreldresamtaler, nærmere beskjed om 

tidspunkt kommer.  

• Husk å sjekke at barnet har nok skift og varmt tøy i hylla. Nå begynner det å bli 

skikkelig kaldt. 

• Vi har nå fått mange familiehjerter på plass, men vi ønsker oss fortsatt bilder av dere 

som vi ikke har fått av!!😊  

• 1. november: «Karius og Baktus»-forestilling for de eldste barna på Neglespretten kl. 

13:30. 

• 29. november: Barnehagens bursdag! Fellessamling på Melkebarten kl. 10:00.  

• 4. desember: «Baldrian og Musa»-forestilling for barna kl. 10:00. 

• 6. desember: Nissefest i barnehagen kl. 10:00. 

• 13. desember: Lucia-markering med tog og lussekatter for barnas familie kl. 07:45.  

• 18. desember: Grøtfest i barnehagen kl. 17:00. 

• 2. januar: Planleggingsdag, barnehagen er stengt. 

Hilsen oss på Melkebarten 😊 
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Se nå snør det (melodi: Bjørnen sover) 

 

Se nå snør det, ja, det gjør det. 

 

 

 

Tett i tett i tett. 

 

 

 

Snø i munn og nese, snø i hele fjeset 

 

 

 

Se nå snør det, ja, det gjør det 

 

 

 

Tett i tett i tett. 

 


