
   Månedsbrev for Drømmehagen 

 
I november 

vil vi fortsette med fagområdet kunst, 

kultur og kreativitet. Vi begynner så smått 

med litt julegavelaging. Prosessen er her 

det viktigste, ikke resultatet. Vi er opptatt 

av å ha god tid sånn at barna får kose seg 

med disse aktivitetene. Tid og ro i en 

kanskje litt hektisk førjulstid. 

     
Denne måneden vil vi introdusere barna 

for Egners bok om lille Jumbo som dro ut i 

verden. Vi vil også fortsette å høre på 

sangene fra ”De seksten beste Egner-viser” 

og fortellinger fra ”Hakkebakkeskogen”. 

Nå er vi en gruppe på 17 barn nesten hver 

dag og konflikter og ”situasjoner” er en 

naturlig del i en så stor gruppe. Vi jobber 

med relasjonsbygging, lek og å styrke 

vennskap. Vi snakker høyt om at vi er gode 

venner i barnehagen og roser gode 

handlinger som når de hjelper hverandre, 

deler eller viser godhet på andre måter. 

Kanskje var knuffingen eller den uheldige 

dyttingen i ryggen egentlig et ønske om at 

jeg har lyst å leke med deg. Da kan vi heller 

si ”Hei!” eller ”Vil du bli med?” Vi 

oppmuntrer dere også til å snakke med 

barna om hvordan vi kan være en god venn 

”.                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måneden som gikk.. 

Vi er veldig takknemlig for en flott, innholdsrik og kreativ 

oktober på Drømmehagen. Det har vært høststemning 

både inne og ute. Vi har funnet fine høstblader og fryder 

oss over alle de nydelige fargene på trærne!  

Inne har vi holdt på med maling og liming til stor 

begeistring for barna! Det var også spennende å lage noe 

som skulle bli til glede for foreldrene den fredagen vi 

hadde foreldrekaffi ”to go”   

Engasjerte og kreative voksne lager spennede samlinger for 

barna hver dag. Takknemlighet har vært et overordnet 

tema denne måneden. Vi har vist ting hjemmefra som vi er 

takknemlige for, og barna har selv fått fortelle høyt hva de 

er glade for. 

 Vi har fått høre eventyret om løva og musa, om at de små 

kan være like gode på å hjelpe som de store. Det var det 

den store sterke løva fikk erfare når han gikk rett i fella, og 

den lille musa kunne gnage hull for å hjelpe den ut igjen. 

Takknemlighet i kristen samling: Vi er takknemlige til 

Skaperen for universet/naturen, for at hver enkelt er skapt 

unik og spesiell, at vi alle har en familie, at vi har et sted og 

bo og får mat på bordet hver dag. Vi har fått høre om de 10 

spedalske som ble friske, og bare en av dem kom tilbake til 

Jesus og sa takk. Gud elsker et takknemlig hjerte! 

 

Tusen takk!   
Dere er kjempe gode til å følge med på at 

barna har det de trenger både for våte og 

kalde dager! Skiftetøy fylles på, votter 

ligger klar og uteklær er tørre! Tusen takk! 

 

         Div. informasjon:  

Husk å lese nøye alle mailene dere får. Der er det viktig 

info om smittevern, tiltak, områdeinndeling osv.  

Dere kan nå vaske hendene i garderoben, men husk at 

både foreldre og barn vasker med såpe og vann med det 

samme dere kommer inn. Dere foreldre må også vaske 

hendene når dere kommer og henter. Dere velger selv om 

barna vasker her eller hjemme ved henting.  

Dersom det henger våte dresser utenfor døra når dere 

henter, så ønsker vi at dere tar det med hjem til tørking. Vi 

klarer dessverre ikke å få tørket alt til neste dag her i bhg.  

 

Viktige datoer: 

Planleggingsdag Fredag 13. november. Da 

er barnehagen stengt. 

 


