
Tilbakeblikk på November  

for  

Heffalompene og Petter sprettene. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

I november har vært en litt spesiell tid, da det ble en del endringer 

på personalet. Det var mange som måtte slutte på grunn av 

nedbemanningen etter frafall av barn på avdelingene. Dette har vi 

prøvd å gjøre på en god måte for alle parter, spesielt barna. Slik at i 

november har vi måttet gjøre om på ting, både her og der som har 

gjort at vi har valgt å ha fokus på rutiner og stabilitet uten alt for 

store påfunn.  

Det er som rammeplanen skriver er viktig «å måte individets behov 

for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna 

får ta del i og medvirke i felleskap …» (hentet fra RP, s.7) 

Viktigheten for oss er da å se barnas behov er, når det blir store 

endringer rundt dem. Det har vi hatt fokus på at de får den stabile 

roen rundt seg.  

Vi har starta med litt julegave hjemligheter som dere vil få med 

hjem før jul. Her har barna fått ulike erfaringer med estetikk og 

materialer. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 20.november var det 30 års markering av FN`s barnekonvensjon. Vi 

snakket om at barn har rett til å ha det trygt, få mat og drikke, ha et 

sted å bo og kunne leke.  

 

 

 

 



Barnas lek: 

Vi prøver å tilrettelegge for den frie leken for barna for å kunne 

bygge relasjoner, sosial kompetanse og alt det fine leken er med å 

gi barna. Vi ser det er kommet mer og mer rolle-lek hos spesielt 

jentene. Det er mye fint samspill mellom barna når de får kledd seg 

ut, funnet dukkene. Vi ser også at det er mange som også enda liker 

løpe-lek og mye fysisk med hele kroppen. Da prøver vi å til rette 

legge for dette, men ofte flytter vi den leken med oss ut.  

Ute er det regel leker som har startet å dukke opp. Det er rødt, 

grønt lys som er populært og det å forstå reglene der øves det på. 

Dette med haren, politi og tyv krever også en del sosialt samspill 

blant barna. Her er det ofte vi voksene må inn å veilede slik at alle 

får vært en del av leken på rett måte.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi fortsetter også fokuset på følelser og hvordan man skal være 

med hverandre. Vi bruker ulike metoder for å gi barna en forståelse 

av hva vi ønsker å formidle.  

Enten via bilder, bøker/historier, veiledning i lek og andre 

situasjoner.  

Barna er veldig glad i samlingsstund så dette er noe vi prøver å ha 

hver dag. Den vil være som regel rundt 0930.  

 I desember vil turdagen utgå. Det vil være så mye annet som skjer 

og vi har ulike utflukter som Lucia på Bråset, Tur til Røyken kirke for 

krybbevandring. Det blir mye kos i desember =) 

 

                                                            Hilsen Nina L, Marthe og Cathrine 

 

 
Viktig melding til alle foreldre: 

Barna trenger rett klær til årstiden. 

Det er vinterdress, regntøy, vintersko, cherrox, 

Fleece/ull lag & 

Lue, Votter og hals/buf. 

Også pass på at det er skiftetøy i kassene deres. =) 


