
Oktober 
Nå er høsten kommet for alvor, og barna har 

allerede vært på avdelingen i ett par uker. Vi 

opplever at barna har blitt relativt trygge de 

få ukene de har vært der, og det er kjekt å 

se. Og barna har også begynt å danne gode 

relasjoner til de barna og oss voksne som 

jobber på avdelingen. Vi opplever at alle 

barna har blitt trygge på oss voksne som er 

på avdelingen. 

Fokuset vårt i september var å bli kjent med 

hverandre og avdelingen, med seks nye barn på tilvenning trengs det litt tid på å bli 

kjent. 

Vil også takke dere foreldre som stilte på foreldremøte. 

Vi mangler fortsatt minst to FAU representanter fra avdelingen. Som det ble sagt på 

møte vil det bli avholdt ca fire/fem møter i løpet av barnehageåret, dette er for å 

planlegge ulike arrangementer som FAU har ansvar for. Møtene blir ikke fastsatt på 

forhånd men det blir holdt et par uker før arrangementet. Det er heller ingen møteplikt 

på disse møtene. Men det er kjekt at avdelingen blir 

representert på en eller annen måte.  

I uke 38 var det brannvern uke, da hadde vi litt ekstra 

fokus på brannvern, vi hadde i tillegg brannøvelse, som 

gikk over all forventing. «bank i bordet» så ble ingen av 

barna som var tilstedte skremt av alarmen. Vi hadde også 

maleaktivitet der barna fikk et møte med maling, dette 

gikk også veldig bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Måneden som kommer 

I løpet av september fikk vi en forsmak på noe av det høsten kan tilby oss av vær. 

Siden denne måneden er svært skiftende og vi allerede har 

opplevd at noen av barna blir våte på klærne når vi er ute er 

det viktig at dere passer på at det alltid vil være nok skift slik 

at vi har skiftetøy tilgjengelig.  

Denne måneden vil vi ha fokus på høst og FN-dagen. 

Vi vil også begynne å følge ukeplanen vår 

I år vil pengene gå til FORUT sitt prosjekt i Sierra Leone 

som heter “Nanah og løvefjellet”  

I forbindelse med FN-dagen vil vi invitere der foreldre til FN-

feiring torsdag 24.oktboer. Dere vil få servert lapskaus, 

kaker og kaffe/te samtidig blir det salg av kunst barna har 

laget.  

 

 

 

Månedenssanger 

Barna synes det er veldig kjekt å synge. Noen av sangene vi kommer til å ha fokus 

på denne måneden her er: 

«Når bladene faller ned»  

«Se regndråpene faller fra skyene» 

«Tusenbein gikk ut i sølevær» 

«regn, regn, regn, øsende regn» 

«Eple og pærer de vokser på trær» 

 

Månedens nøkkelord 

Høst 

Regn 

Blader 

Venner 

Løve 

 

 



 

Språkkompetanse 

Vi skal jobbe med å sikre en god språkutvikling hos 

barnet, dette vil skje i samlinger eller s amtaler rundt 

bordet, i garderoben eller i lek. Måten vi skal jobbe med 

å sikre språkutviklingen hos barna på er at vi skal bli 

flinkere til å benevne hva vi gjør enten i påkledningen 

da kan vi ha samtale med barnet «nå skal vi ta på den 

rosa regnbuksen» eller rundt bordet når vi skal spise, 

«Skal du ha på leverpostei» osv. det som er viktig er at 

vi er støttende sammen med barnet, og gjerne gjentar 

det som sies, noe vi skal unngå er å korrigere barnets 

uttale eller uttrykksmåte. Selv om det ikke er så mange 

av barna som snakker opplever vi at noen av dem har 

god språklig bevissthet. Det som blant annet står i rammeplanen for barnehagen er 

at «barna skal få videreutvikle sin språkforståelse og bruke et variert ordforråd.» 

personalet har et ansvar for «å skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å 

oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre».  

 

 

 

Relasjonskompetanse 

Gjennom barn ehageåret skal også ha fokus på 

relasjonskompetanse, visjonen til barnehagen er 

gode relasjoner oss mennesker i mellom, dette 

gjelder både i møte med barn→barn, barn → 

voksen og voksen →voksen (det gjelder at vi 

som er ansatt på avdelingen og ellers i barnehagen 

har gode relasjoner med hverandre, og selvfølgelig 

gjelder det også i møte med dere foreldre.)  

I Stadig bedre som er kvalitetsplan for 

stavangerbarnehagen står det blant annet dette om 

relasjonskompetanse: «For å fremme gode 

relasjoner er det helt avgjørende at det legges vekt på å skape et positivt klima på 

avdelingen og i gruppen.» (s 15) 

Gjennom året skal vi jobbe med to mål og det er 

- Alle barn har gode relasjoner med de ansatte i barnehagen. (s 15 i stadig 

bedre) Vi kan ikke garantere at barn får den samme gode relasjonen til alle 

voksne som er på avdelingen, men vi skal jobbe for at barna føler seg trygge 

med de voksne som er på avdelingen. For at barna skal føle seg trygge på 

oss, vil vi jobbe med trygghetssirkelen, kort fortalt er dette en sirkel der barnet 



beveger seg bort fra den trygge basen som en omsorgsperson skal være for å 

undersøke verden for å så komme tilbake til den trygge omsorgspersonen når 

den trenger trøst eller er redd. Se bilde 

  

 

Et annet mål vi skal jobbe med er: 

- Alle barn har gode vennskapsrelasjoner. For å jobbe mot dette vil vi dele 

barna i smågrupper slik at de skal få bli kjent med hverandre. Allerede nå ser 

vi at barna begynner å danne relasjoner seg imellom. Det er kjekt å se gleden 

til enkelte barn når andre barn kommer om morgningen eller våkner etter at de 

har sove. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Annen informasjon 

- Vi ber dere respektere innkjøringsforbudsskiltet som her borte ved 

parkeringsplassen. Det er ikke lov å parkere utenfor barnehagen. 

 

- Vi feirer Nikolai som blir to år den 9.oktober 

 

- Kommende uke er det høstferie, hvis dere skal ha litt fri gi oss beskjed.  

 

- Vi har fast middagsmeny frem til desember vi rullerer på fire middager 

 

 Fisk i form 

 Tomatsuppe 

 Laksetaco 

 Lapskaus 

- Etter hvert nå til kan det være lurt å ta med seg tykker dress og varmere sko til 

dere som ikke har tatt dette med enda.  

 

Vi ønsker dere en fin høst måned 

Mange hilsener i fra Emilia, Hristina, Ragnhild, Rannveig og Ellen.  

 

 


