
PEDAGOGISKBLIKK FOR SEPTEMBER 2020______________ 

Evaluering fra 

september 
Hei alle sammen       

 
Da var september og forbi og vi har fått kjenne på regn, kulde og sol. 

På de kalde våte dagene har vi vært mer inne, vi jobber litt med 
rommet og ser etter hvor barna sin interesse er. I starten av måneden 

fikk vi mye utstyr fra ei mor som er helsepersonell, vi lagte til en 
skikkelig sykestue med seng, informasjon og venterom. Vi hang om 
røntgenbilder og bilder av ulike kroppsdeler som hjerte, skjelett og 

fordøyelse. Vi har laget skjellet vårt med q-tips, vi har også malt oss 
selv. Det har blitt en del bevegelsessanger som tar for seg kroppen 

som gjør at vi blir kjent med begreper og hvor på kroppen de ulike 
kroppsdelene er, noen lurer også på funksjonene. Det blir mange gode 
samtaler ut av slik og med en undrende framtoning så klarer barna å 

komme med mye lurt selv. Da opplever de også mestring og det 
hjelper også å bygge selvfølelsen. Vi har også hatt litt eventyryoga 

med avslapping etter, dette er ikke like lett for alle, men det er fint å se 
når de klarer det og virkelig lander. Først har vi begynt litt med at de 
ligger og hører på musikk og slapper av, noen får litt massasje, noen 

bare en hånd på en fot, alt etter hvor de er og hva de synes er greit. 
Noen barn har begynt å stryke litt på hverandre, men dette er noe vi 

vil jobbe videre med. Forskning viser at når barna er gode med 
hverandre er det vanskeligere og gjøre noe dumt etterpå. Dette er 
forebygging, og vi jobber med det hele tiden for at alle barna skal ha 

det best mulig.  
 

Vi har også vært på tur, hilst på ulike dyr, vært mye i skogen og i 
vannassen. Vi øver oss på å gå på rekke, holde hånd, høre etter. Vi går 
ikke så fort, det er mye å se på veien og vi er mer opptatt av å det som 

skjer rundt enn selve målet. Turen skal være lysbetont, de skal føle 
glede med mestring ved allsidige bevegelseserfaringer.  

 
Førskolegruppen har kommet i gang og barna synes det er stas med 
sin egen perm, blyant og visk. De får en tegneoppgave og en oppgave 

som de skal løse. Her er det også mestring og glede vi legger vekt på, 
men de fleste sitter fint og jobber godt. Tydelig at det er stas og være 

eldst og få gjøre ting som ikke de andre gjør.  
 
Vi har hatt brannvernuke, der vi har snakket mye, øvet oss, lest bok, 

øvet på telefonnummeret og hva vi skal si. Fint hvis barna har tøfler 
på seg i barnehagen slik at de slipper å gå ut på sokker når vi øver oss. 

Det begynner også å bli kaldere og da er det godt å være varm på 
føttene.  
 

Vi har også begynt med oppstartsamtaler, og de som ikke har fått ennå 
vil bli kontaktet og få et tilbud. Ellers så kan dere selvfølgelig ringe 

eller sende mail hvis dere har behov for det.  



 

 
 

 



 
Månedens fokus 

 

Meg selv og andre 
 

Sist måned hadde vi fokus på oss selv, nå vil vi ta det med videre og 
ha fokus på meg selv sammen med andre.  
 

Vi vil fortsette med å holde et stort fokus på hvordan vi løser 
konflikter, undre oss sammen med barna sik at de kommer fram til 

løsninger selv. Dette for at de skal lære å tenke løsningene selv. Det 
hjelper også på selvfølelsen når de får komme med sine meninger, bli 
hørt og anerkjent. Det er ikke alltid ting er som andre sier, derfor har 

vi fokus på når vi går inn i konflikter at alle får lov til å si hva som 
skjer og kjenne etter hva som gjorde dem så sint eller lei. For ofte er 

det en årsak som en godt kan forstå, men hva gjør en når en blir sint 
eller lei. Vi er tydelige på at det er ikke lov til å slå, sparke, bite ol. 
Men det er lov å være sint, og hvordan kan vi få ut dette sinnet på en 

best mulig måte. De kommer fram med ulike muligheter selv, og dette 
lærer de av og vi kan minne dem på når de trenger det. Det er viktig at 



barna blir mest mulig selvstendige med tanke på å håndtere sine 

følelser og konflikter med andre. Når vi snakker, og barna får høre 
andre sine historier utvikler de empati. Det er viktig at alle kjenner seg 
like mye verdt, at vi er gode med hverandre, snakker fint om og til 

hverandre.  
 

Det er FN dag i oktober og vi vil hele måneden jobbe med Forut 
barneaksjon. Her vil vi bli kjent med familien Kamara fra Sierra 
Leone. Vi vil at barna skal bli kjent med andre kulturer og dagliglivet 

i andre land. Dette vil være med å bygge toleranse, omsorg og empati. 
 

 

Samlingsstunden

e: 

 

 

- Morgensamling 9.15, der vi sier god morgen og snakker om 
hva som skal skje i dag, halve gruppen 

- Samling før lunsj med hele gruppen 

- En temasamling i smågrupper når vi er i barnehagen utenom 
tirsdagen da den dagen vil bli brukt til  

  

  

Dagsrymen: 7.30 barnehagen åpner 

8.15-8.45 frokost 
8.45- 9.15 lek og rydding 

9.15 Samling 
9.30 Tur/aktiviteter/førskolegruppe 
11.00 Lunsj 

11.30 alle går ut 
14.00 frukt, enten ute eller inne.  

14.30 Prøver å være mye ute, kommer an på vær og form 
16.30 barnehagen stenger 

Ukesrytmen  
Mandag: Halve gruppen på tur annehver gang 

Tirsdag: Møtedag i barnehagen, da blir vi i barnehagen, lek ute 
og inne 

Onsdag: halve gruppen tur, halve i barnehagen. 
Førskolegruppen har sin egen gruppe og sine egne oppgaver.  
Torsdag: Samme som onsdag bare omvendt 

Fredag: Smågrupper, barna får velge litt selv. Yoga, Kreativt, 
lesing, lek…. 

 
 
Vi prøver å forholde oss til dette mest mulig, møter og sykdom 

gjør at vi av og til må endre litt. Det viktigste for oss er at 
barna og de voksne får en god dag.  

 
 
 

 
 

 

  



Personalet 

 

Vi som jobber inne på Koss er: 

Kjersti pedagogisk leder 
Annichen pedagogisk leder 
Tone barn og ungdoms arbeider 

Per barn og ungdoms arbeider (60%) 
Robin vikar  

Maren utøver fra ressursenteret 
 
 

 

kjersti.bakka@stavanger.kommune.no 

annichen.zetterstrom@stavanger.kommune.no 

 

Mvh. Per, Robin, Tone, Maren, Annichen og Kjersti 
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