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Skogkanten Barnehage startet november med en brannvernuke, hvor vi gjennomførte ulike
aktiviteter knyttet opp mot temaet. Vi hadde blant annet brannøvelse, og vi har reflektert rundt
temaet på samling med barna. På de aldersdelte gruppene har det vært litt forskjellige opplegg, så noen barn har for eksempel brukt rød og gul maling for å lage ild, mens andre har
slukket «brann» med vannslangen. Vi har også danset til brannbamsen Bjørnis sine sanger, og
nå er Skogkantens egen Bjørnis i gang med en besøksrunde hjemme hos hakkespettene. Til
varmmat denne uken spiste vi brannsuppe med brannslanger, også kjent som tomatsuppe og
spagetti. Uken ble avsluttet med en fellessamling hvor barna fikk se et lite rollespill om
Albert Åberg som lekte med fyrstikker, selv om faren hans hadde sagt at det ikke var lov.
Heldigvis gikk det bra!
Ellers i november har vi videreført fokuset på fagområdet kunst, kultur og kreativitet fra
forrige måned. I rammeplanen står det blant annet at personalet skal «motivere barna til å
uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem
mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer». På Hvitveisen har vi en barnegruppe som er
veldig opptatt av rollelek, og det er en form for skapende virksomhet hvor det stilles krav til
både kreativitet og fantasi. Vi observerer hvordan en impuls kan sette i gang estetiske
prosesser hos barna, som igjen kommer til uttrykk i leken. Et eksempel er at de siste ukene
har vi hatt noen fellessamlinger med hele barnehagen, hvor de ansatte har dramatisert korte
rollespill om Albert Åberg. I etterkant har noen av barna satt opp sitt eget show, som
inneholdt blant annet dans og dukketeater. De ansatte deltok aktivt i leken, og støttet den
estetiske prosessen ved å gi forslag om å lage billetter og plakater. På Hvitveisen ser vi også
at noen temaer går igjen i rolleleken, for eksempel familie- og hverdagsliv og «politi og tyv».
Samtidig eksperimenterer barna også med leken, og en dag kunne ikke politiet fange tyvene,
fordi de var opptatt med å sjekke om barna som syklet hadde førerkort.
Vi avsluttet måneden med et todagers juleverksted, hvor vi bakte pepperkaker og lussekatter,
og lagde julekort og julepynt. Samt at vi markerte første søndag i advent på en felles
adventssamling med hele barnehagen. Nå er vi klare for desember!
Hilsen oss på Hvitveisen

