
Månedsbrev oktober Reben        

 

Som alle andre måneder og dager har oktober også gått veldig raskt. Den store 

happeningen var basaren vi hadde i barnehagen 19.oktober, til inntekt for 

Kirkens Bymisjon. Det ble en flott dag for store og små, og vi samlet inn over 

11 000 kr! I forkant av denne dagen vandret bjørnene rundt i området sentrum 

og samlet inn kjempefine tombola-gevinster, fra gavmilde bedrifter og butikker. 

I tillegg lagde alle to fine produkter, som kunne kjøpes av familie på basar-

dagen. 

 

Også et stort tema vi har jobbet og hatt fokus på er elgjakt. I samlingsstund og 

ellers i hverdagen har vi snakket mye rundt temaet, og sett på bilder av både 

elg, jegere, elghund og natur. Vi har hatt tett kontakt med jaktleder Bjørn, som 

skulle kontakte oss om de fikk en elg, som vi kunne komme å se på. Og jammen 

fikk vi ikke det; to til og med 😊 Første dagen vi ble kontaktet hadde vi allerede 

planlagt elgjakttur, med hjemmelagd kikert og gevær. Da tok vi turen opp 

Bjerklia og inn over slalåmbakken, og endte opp i det store strømhuset i Bjarne 

Eriksens vei, hvor elgen og jaktlaget ventet på oss. Elgkua var flådd og hengt 

opp, vi fikk se på føtter og hode som lå ved siden av. Barna fikk prøve jegernes 

utstyr, som kikert og gevær, se i siktene. Stor stas! Noen dager senere den uka 

ble vi kontaktet igjen. Det kom noe uventet, og dagen var egentlig planlagt her i 

barnehagen. Men da mobiliserte vi oss raskt, og hoppet på bussen som satte 

oss av ved bassenget. Jegerne møtte oss og sammen gikk vi ut mot der de 

nettopp hadde skutt en elgkalv på Setvikhaugen, noen av barna fikk holde 

jegerne i hånda mens vi gikk, det var en fin opplevelse 😊 Da vi kom fram fikk vi 

se innvollene til elgen, og Bjørn viste og forklarte hva alt var. Deretter gikk vi 

ned til huset hvor elgene blir hengt opp, nå hang det to dyr der; en flådd vi 

hadde sett tidligere og elgkalven, som ganske nettopp var felt. Tror barna har 

fått flotte opplevelser med jakt som tema, nå vet vi mer om hva det innebærer, 

og hvor maten kommer fra.  

 

http://www.iugordon.com/nacemos-libres-e-iguales-en-derecho-y-dignidad/
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Barnehagen skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og 

lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de 

har erfart og opplevd  

(Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, 2017) 

 

24.oktober markerte vi FN-dagen. Vi snakket om hva FN er under 

samlingsstund og barna lagde plakater som omhandlet temaet.  

 

Vi har vært med alle gruppene i bassenget nå, og det har gått veldig bra. Barna 

gleder seg veldig til disse dagene, og det er ingen problem å gå hele veien til 

bassenget, det er mye energi igjen når vi hopper uti vannet :) Fokuset har vært 

vanntilvenning, med enkle lekeøvelser. Det har også vært litt fri lek, på 

begrenset lite område, og de som har ønsket det har fått kjørt i vannsklia. Vi 

har én torsdag igjen med dette tidspunktet (12.30 torsdager), vi håper vi får 

fortsette, men vet da at vi må bytte dag. Dere vil få nærmere informasjon når vi 

vet eksakt. 

 

Ellers i hverdagen holder barna på med det de finner interessant og har lyst til. 

De er glad i å være kreative med fargelegging, perling, klipping og liming, og 

mange er aktive i rolleleken. Vi har stillerommet som vi prøver å holde til 

leserom i hovedsak, flere liker å samle seg deg for både å se i bok selv, og bli 

lest for. Mandager har vi kino-dag, hvor vi ser en liten film i samlingsstunden. 

Fredager skal vi fremover prøve å ha pute-rom-dag, hvor de får boltre seg med 

de store leke-putene vi i hverdagen dessverre ikke har plass (og egnet gulv) til. 

Disse dagene dekker vi gulvet med skummadrasser.  

 

Mange er opptatte av bokstaver og tall, verdenskartet, flagg og former, blant 

annet. En del gjør vi sammen i Trampolineboka av dette, mens vi i hverdagen 

hele tiden samtaler med ungene om det de måtte ønske og undre seg over.  

 

Det nærmer seg jul 😊 Ønsker dere alle en fin november. Hilsen Reben 😊 

 


