
Marihønerapport november 2019  

 

November er over og den kanskje tyngste måneden dette året er historie. På 

avdelingen har vi kost oss sammen, og hatt mye både inne- og utetid, tross korte 

dager med lys. Marihøneturene har gått til Jæra, fotballbana og en del rundt 

barnehagen. Vi har hatt gravemaskin utenfor, som har planert nytt uteområde til 

oss, det har vært stor stas for mange av ungene å følge med på. Nå er det flere 

akebakkemuligheter, og så gleder vi oss til våren når de nye lekeapparatene 

kommer på plass 😊  

 

Vi har hatt to bursdagsfeiringer på avdelinga, og nå er alle fem 1 år, hipp hipp! 

Dette har blitt markert med krone, ballonger og sang.  

 

Vi har vært i hallen onsdager. Her koser de minste seg veldig, de vandrer/kryper 

rundt, hopper på tjukkassen, triller ball og danser til musikk 😊 Rammeplanen for 

barnehagen sier at vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. 

Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut, og barnehagen skal 

legge til rette for at alle barn får oppleve bevegelsesglede. Ved å ta de med i 

hallen fra allerede ett års alderen tenker vi barna våre får allsidige og gode 

bevegelseserfaringer og opplever tidlig mestring og glede ut fra egne 

forutsetninger.  

 

Første torsdag i måneden har vi bakedag. Denne måneden lagde vi boller. Ikke 

alle fikk være med på bakinga (som ble mest spising av deig 😊), da noen sov, 

men alle fikk smake på resultatet. Namnam! 

 

Ellers, så har vi gjort en del bordaktiviteter, som tegna, mala og holdt litt på med 

leire. Ira har lagd sanseflaske-leker; smoothie-flasker fylt med vann, perler, glitter 

og lignende. Veldig fascinerende! 

 



Vi har hatt litt fokus på eventyret Bukkene Bruse. Sofie hadde samlingsstund hvor 

de ble introdusert figurene, og vi sang Lille Bukken Bruse for første gang. Denne 

uka var vi alle tre småside-avdelingene på fotballbana ved kulturhuset, der 

dramatiserte vi voksne eventyret mens barna satt som tilskuere i amfiet. Det ble 

en suksess 😊  

 

Bilde fra tur til kaninene på Jæra: 

 

 

Nå står desember og jul for tur; det gleder vi oss til! Følg med på månedsplanen, 

der står alt som skjer fremover. Ha ei fin adventstid! 

 

 

Hilsen Silje, Ira og Sofie 


