Månedsrapport oktober 2021 Hvitveisen
Denne måneden har vi deltatt i FORUT sin barneaksjon, og vi har blitt kjent med Indrani fra
Bangalore i India. Vi har sett på korte filmer om henne og familien, og hverdagen deres.
På avdelingen har vi hengt opp bildeplakater som viser Indrani sitt liv, som har inspirert til
mange gode samtaler om likheter og ulikheter med barna. I tillegg har vi lest fortellinger og
fargelagt tegninger knyttet opp mot indisk kultur. Vi har også øvd oss på sangen «Rice and
curry» med tilhørende dans. Det hele ble avsluttet med en basar hvor hakkespettene solgte
kaker som barnehagen hadde laget. Inntektene fra årets aksjon er med på å finansiere
barnehager i Bangalore.
Ellers denne måneden har vi fokusert på fagområdet kunst, kultur og kreativitet, og i rammeplanen står det blant annet at gjennom arbeidet med dette fagområdet skal barnehagen bidra til
at barna «bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk».
På Hvitveisen har vi laget Blekkulf ved hjelp av håndavtrykk, klipping, liming og klistremerker. Vi har også prøvd oss på potet-trykk, som var en ny teknikk for de fleste barna.
Noen har også vært med på å lage matvarer til familiekroken vår, og da måtte barna tegne,
klippe og laminere. I slutten av oktober var vi så heldige å få besøk av Unge Viken Teater
som fremførte uteforestillingen «Hugin og Munin». Barna ble veldig fascinert av de to
rampete ravnene som danset, lekte og fløy rundt.
Til slutt vil vi nevne at barnehagen er godt i gang med de aldersdelte gruppene, samt åpent
hus på fredager (som betyr at vi åpner dørene mellom avdelingene på formiddagen, slik at
barna kan velge hvor de vil leke). Vi ser at dette styrker samholdet i barnehagen, og at
barna blir tryggere på barn og ansatte fra andre avdelinger.
Hilsen oss på Hvitveisen

