
          November på Kosovarja 

 

Vi ønsker november velkommen med et tilbakeblikk på oktober.  

Vi hadde noen flotte oktoberdager. Vi fikk mange fine dager ute, både i 

barnehagen og på tur.  

Oktober er basartid i barnehagen. I forkant av basaren laget barna sitt eget 

kunstinnslag som dere foreldre kunne kjøpe. Noen holdt en pensel for første 

gang, og ville heller smake, kjenne og føle den klissete malingen, fremfor å skape 

farger på et papir. Noen synes det var ekkelt og hadde ikke noe ønske om å delta 

på denne aktiviteten. Men med litt veiledning og støtte, ente vi opp med noen 

flotte produkter, som hver enkelt hadde skapt selv. 

Maling er et kunstutrykk vi jobber mye med på småbarnsavdelingen. Og vi vil 

fremover ha ulike prosjekt som innebærer denne typen materiell. 

Basaren er vi godt fornøyd med. Glomfjord barnehage fikk inn 8896 kr. Tusen 

takk for at dere bidro til å skape en bedre hverdag for kvinner i utsatte land.  

Frem til nå har vi hall-dager på fredager. Grunnet det fine været, har vi kun 

benyttet oss av dette tilbudet en fredag i okt. Fremover vil vi bruke hallen på 

onsdager. Barna er ivrig og glad når de får lov å boltre seg i den store hallen. I 

første omgang vil dette være et tilbud hvor barna får bruke kroppen sin til å 

utforske og bevege seg fritt.  

 

I november forholder vi oss til årshjulet. Hovedfokuset i november vil være 

«Bukkene bruse» Dette er en klassiker i eventyrverden. På avdeling Kosovarja og 

Sfinxen vil vi bruke ulike utrykk for å formidle fortellingen. Bøker, bilder, sang, 

rytmer, dramatisering, kunst og lek. 

Turdag denne måneden vil være på tirsdager.  

 

Vi har i den siste tiden hatt barn på avdelingen som biter. Dette er dessverre 

situasjoner som kan forekomme på en småbarnsavdeling. Det er også for noen 

barn en naturlig måte å utrykke seg på. Vi i personalet jobber målbevisst for å 

avverge slike situasjoner. Det er utarbeidet et skadeskjema for barn som blir 

bitt. Skjema vil bli gitt ut til foreldre, samt lagt i mappen til barnet her i 

barnehagen.  

 

Vi på avdelingen ønsker mer fokus på tilbakemelding. Både fra oss og fra dere. 

Til de nye barna begynte vi med en privat bok. Men ser at det er tidkrevende 

med tanke på at vi har mange barn med ulike rutiner og forutsetninger. Derfor 

vil fokuset nå være på muntlig tilbakemelding. Vi ønsker å ha et innblikk i barnet 

også hjemme. Del med oss rutiner, opplevelser, utfordringer, bekymringer, helse, 



livsendringer o.l. På denne måten er det lettere for oss å danne oss et helhetlig 

bilde av barnet, og på den måten forstå barnet bedre.  

 

I løpet av november vil vi kjøre i gang foreldresamtalene. Dette vil dere få 

innkalling på. Oppfordrer dere til å lage dere noen tanker og spørsmål i forkant 

av denne samtalen. De som hadde oppstartsamtale i august vil ikke få innkalling. 

Men har dere behov for en samtale, er det bare å si ifra.  

 

Vi synes det er veldig fint at barna har med seg kosekluter/bamser i 

barnehagen. Vil bare minne dere om å ha en god rutine på vask av disse. Vi sliter 

mye med sykdom og smitte, så det er derfor viktig med forebygging. Minner 

også på å vaske hender når dere kommer i barnehagen 😊  

 

Fra 1.november er Ida tilbake i 100% stilling. 

Skjema for juleferie vil komme ut i løpet av måneden. 

 

HUSK KLÆR ETTER VÆR!  

 

 

-Hilsen oss på Kosovarja- 


