Månedsrapport for Hvitveisen November 2019
Fagområde: Kunst, kultur, kreativitet.
Hjertevekstverdi: Vi trenger ikke være like
Vi har også i november fortsatt videre med jobbingen med hovedtema for året Astrid Lindgren og
livsmestring. Vi har blitt enda bedre kjent med Per Pussling i november og har både snakket om, sett
på bilder og sett filmen sammen.
Vi startet november med planleggingsdag der vi la gode planer for våren 2020, ryddet på avdelingene
og fikk flyttet ut alt som sto i containeren inn igjen og har nå innredet arbeidsrommet på det gamle
kjøkkenet på Smørblomsten/Skogstjerna.
Det nye kjøkkenet er nå tatt i bruk for fullt og vi har kommet godt i gang med de nye rutinene. Vi har
fått prøvd oss på nye maskiner og utstyr og synes vi begynner å bli ganske så flinke.
I uke 45 hadde vi brannvernuke, med brannvernsamling der Pippi kom og ordnet opp. Vi har snakket
om nødnummer til brannvesenet (110), hatt formingsaktiviteter knyttet til tema og det aller viktigste,
vi hadde brannøvelse.
Vi har hatt 2 dager med juleverksted, der vi har bakt både pepperkaker og lussekatter, laget julepynt
og julekort. Det var to veldig koselige dager.
I november har vi delt samlingene våre opp i smågrupper etter alder så ofte vi har hatt mulighet. Det
fungerer veldig fint for både små og store. Det er lettere å jobbe med temaer i samling når gruppa er
mindre og de er mer på samme nivå. Samlingsgruppene er delt opp slik:
Hakkespettene (skolestarterne) har vært sammen med Mona
Kjøttmeisene (4 åringene) har vært sammen med Rebecca
Svaler og spurver (2 og 3 åringene) har vært sammen med Tina
Barnegruppa har vist stor interesse for eventyr de siste ukene og vi har både lest eventyr fra bøker og
fortalt eventyr fritt etter fantasi både i samlinger, under måltidene og ellers.
November har bydd på stort sett alle værtyper, men mest av den litt fuktige typen. Gleden og
entusiasmen var derfor stor hos både barn og voksne da den første snøen kom. Noen barn hadde
hørt på radioen at det var meldt snø, så vi gikk og ventet og fulgte med i vinduene på når snøen kom.
Og som den kom! ☺ Da ble det aking, snømenn, snølykter og mye annen fin lek ute. Gleden var
dessverre kortvarig, men nå har snøen kommet igjen så vi håper vi får beholde den nå.
November ble avsluttet med fellessamling med tema trafikk og refleksbruk. Politimennene Kling og
Klang var ute på tur og ingen av de hadde refleks, og selv om de hadde lommelykter var det vanskelig
å se dem. Men så kom Pippi og hun hadde «noen» reflekser på seg. Kling og Klang skjønte da at de
måtte bruke reflekser i trafikken når det er så mørkt. Pippi hadde også med seg reflekser til alle
barna.

Nå er Hvitveisen pyntet til jul og vi er klare for en koselig desember.

