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Fagområde: Etikk, religion og filosofi 
Tema: Best sammen, solidaritet og vennskap 
Grønt mål: Lære om forskjeller i verden. Hvem er du – hvem er jeg? 
Språkmål: Få en forståelse for begrepet vennskap, det å hjelpe hverandre 
Sosialt mål: Vi tar vare på hverandre 
 
Denne måneden har vi fortalt historien om Den lille røde høna som ikke fikk hjelp av 
vennene sine når hun trengte det. I presentasjonen av historien brukte vi både bilder 
og konkreter. Den lille røde høna og noen av vennene hennes dukket også opp på en 
av turene våre i nærområdet. Barna har også selv fått male historien (henger i 
garderoben). Vi har snakket om viktigheten av det å hjelpe hverandre. I årsplanen for 
barnehagen står det at barna ved hjelp av tydelige voksne skal få oppleve hva som er 
rett og galt i samspill med andre. Dette har vi formidlet til barna ved å veilede dem i 
her og nå situasjoner, og vi anerkjenner det gode de allerede gjør, og i tillegg så har vi 
brukt vennebøkene for å formidle sosial kompetanse. Kanin og Pinnsvin (to bamser) 
fra vennebøkene har vært med på samlingene. Kanin syns det er vanskelig å kle på seg 
selv, og får god hjelp av Pinnsvin. Innimellom er det vanskelig for Kanin og Pinnsvin å 
dele på lekene, akkurat slik som det er for barna også. I samlingene har barna vært 
delaktige, og de kommer med egne innspill til hvordan Kanin og Pinnsvin kan løse det 
slik at de blir venner, og kan leke sammen på en god måte.  
 
Barnehagen sin årsplan sier at barna skal bli presentert for FN konvensjonen: «Alle 
barn har rett til». I uke 43 hadde vi fokus på barns rettigheter i samlingene.  Ved bruk 
av fortelling, konkreter og bilder formidlet vi til barna at alle barn har rett på vann, 
mat, trygghet/omsorg og et hus/hjem, som også var denne månedens nøkkelord. 
Gjennom samlingene har vi reflektert sammen med barna rundt forskjeller i verden. Vi 
har snakket om at ikke alle barn kan drikke eller vaske seg i rent vann hver dag, og at vi 
bor i ulike hus ulike steder i verden. Vi har sunget sanger om vennskap og om at alle er 
like mye verdt. Barna har laget vennskapsringbilde med plass til hendene til alle på 
avdelingen – både store og små.  
 
Da vi har litt begrenset utelekeplass for tiden, så syns barna det er kjekt å komme ut 
på tur. Vi har hatt fine turer i nærområdet, både til hauane og lekeplasser. Vi har sett 
etter høsten og alle endringene som skjer ute om dagen. Plukket blader, kastet på 
blader, mens vi har sunget høstsanger. Vi har også gått på tur på gamle togskinner, 
mens vi hørte etter fuglelyder og lyden av tog. Vi fikk også vinket til toget, sett buss, 
gravemaskin og heisekran på veien. Stor stas. 
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Fagområde: Språk, tekst og kommunikasjon  
Tema: «Best sammen» - vennskap 
 
Språkmål: Barna får begynnende interesse for bøker og tall. 
Sosialt mål: Vi tar vare på hverandre – være en god venn 
Grønt mål: Lære å ta vare på, og reparere det som er ødelagt. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bøker: Geitekillingen som kunne telle til 10 av Alf Prøysen, Vennebøkene om 
Kanin og Pinnsvin og andre bøker om vennskap. 
 
Aktiviteter:  
Formingsaktivitet – vi lager geitekillingen av papp og ull. 
 
Turer i nærmiljøet – vi jakter på sølepytter. Kan vi speile oss i disse? Hvem ser 
vi der? Kanskje blir geitekillingen med på tur?  
 
Samlinger hver dag før vi går ut. Vi tar utgangspunkt i Geitekillingen som kunne 
telle til 10 og vennebøkene. Vi bruker bilder, konkreter og språkposer. Vi teller 
oss selv og andre.  
 
Vi fortsetter med Røris om tirsdagene. 
 
Sanger og rim/regler:  
Alle killebukkene 
Melkeku 
Fola-fola blakken 
Med krøllet hale 
Lille pusekatt 
Voff, voff, voff 
Bæ, bæ lille lam 
Dele-sangen 
Telleregle om Geitekillingen som kunne telle til 10: 

En for geita som speilte seg. 
To for kalven som løp sin vei. 
Tre for kua som fulgte med. 
Fire for oksen som sinna ble. 
Fem for hesten den store, arge. 
Seks for grisen med rosa farge. 
Sju for katten som kjevlet deigen. 
Åtte for hunden som viste veien. 
Ni for sauen som vasket ruta. 
Ti for hanen som styrte skuta. 

Ellinga vellinga…. 
Ellinga, vellinga, vatlandsguten 
slo til kjerringa midt på truten. 
Det skal du ha, ditt stygge troll 
Fordi du ikke kan telle til 12! 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. 

Bursdager  

 
Anja har bursdag 15. november – gratulerer! 

Informasjon 

 

 

 

Vi har planleggingsdag 13. november, og barnehagen er da stengt.  

Fint om dere passer på at alle har klær/sko for kaldere dager i barnehagen.  

Dona er elev ved Jåttå vds, og skal være i praksis hos oss hver tirsdag, onsdag og 

torsdag til og med uke 47.  



 
Hilsen oss på Gårdstunet       
Anja, Marianne, Maren, Dona og Inger 

 
 

 


