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Fagområde: «Kunst, kultur og kreativitet»
Hjertevekst: «Vi trenger ikke være like»
Denne måneden startet med en brannuke, der vi snakket med barna om ulike temaer innenfor
brann, ved hjelp av branndukkene Eldar og Vanja . Vi hadde også en forberedt brannøvelse
for barna, der vi snakket om hva vi skulle gjøre når klokka ringer og hvorfor. Denne gikk
kjempe bra og barna var super flinke. Vi avsluttet brannuken med en fin brannsamling, der vi
latet som vi var på tur i skogen. Her kom vi over et bål som ikke var slukket skikkelig. I dette
bålet var uheldigvis også Caroline, Knerten og lille knerten plassert. Noen trodde at de bare
var litt ved. Heldigvis visste barna hva vi måtte gjøre. Vi ringte til brannvesenet, som kom
ulende for å hjelpe oss og vi fikk reddet Knerten og hans familie ut av brannen. Vi snakket her
om viktigheten av å slukke bål skikkelig når vi er på tur i skogen, slik at det ikke tar fyr og
skogen vår brenner ned eller at noen kommer og skader seg.
Barna på Blåveisen har i denne måneden vært veldig opptatt av «Blime-dansen» Denne har
blitt sunget og danset etter, både på avdeling og på tur i skogen. Vi har også sett på den på
skjermen, der noen av barna oppdaget at det var en jente som satt i rullestol. «Men hun kan jo
ikke danse» kom det fra en, men jo da her kan alle være med uansett. En kan jo danse med
armene også 😊 Her kom vi inn på temaet; «Vi trenger ikke være like» Vi snakket mye om
det at vi kan ulike ting og får til ulike ting, vi ser ulike ut og vi har ulike egenskaper, men
sammen kan vi får til ganske mye bare vi samarbeider og er venner 😊
Vi jobber videre med tegnene våre og øver litt hver dag. Jeg fikk en dag et spørsmål fra en
jente, som strevde med å få til en detalj på en tegning. Jeg sier til henne at for å få til nye ting,
så må en øve. Da spør hun meg; «Hva betyr det å øve?». Jeg forteller at det er å gjøre en ting
mange ganger for å lære og bli bedre. (Tenk så mange ord vi voksne bruker uten å tenke oss
om. Godt hun spurte hva det betydde😊) «Da skal jeg øve mye» var svaret hun kom med 😊
Heldigvis har vi hatt muligheten til å ha mye uteliv. Både med turdager på tirsdagene, der vi
har vært i skogen, på lekeplasssen i Blåmeismyra og ved Orderudlia. Vi har et fantastisk
nærmiljø, som vi er så heldige å kunne bruke. I tillegg er vi mye ute i bhg. Vi kan dele
barnegruppa i to og gi barna større rom til å være seg selv, bruke kroppen og kreativiteten sin.
Camilla har også hatt en praksisoppgave i gruppa, der hun har tatt med «tegningen» til barna
ut. De brukte sandkassa som «tegneark» og laga fine motiver. Dette holdt de på med videre
noen dager senere også. Her har dukket opp mange fine motiver rundt omkring på uteområdet
vårt.
Sisten i November nå har vi hatt to dager med juleverksted, der vi har startet med noen
hemmeligheter i tillegg til andre fine kreative ting, som dere får med hjem etter hvert til å
pynt til jul med 😊 Barna synes det er gøy med andre utfordringer/impulser og der er god
stemning på avdelingen. Til og med julesanger har begynt å komme frem, og mye fine
juleselskaper dukker opp i familiekroken vår 😊
I løpet av Desember måned vil vi nå introdusere «Mormor og de åtte ungene» i tillegg til at vi
skal kose oss med mer juleforberedelser og kanskje dukker «Rampenissen» opp av og til også,
hvem vet 😉

