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På Froskene har vi mange kjekke planer for de neste månedene. Vi forlater nå sommeren og tar fatt på en fargerik årstid, nemlig høsten. Høsten i 

barnehagen er en fin og travel tid. Nye barn og foreldre skal møte og bli kjent med vår avdeling og alle som er på etasjen. Vi kommer til å bruke god tid 

fremover på å bli enda bedre kjent, og vi kommer til å være ekstra til stede der de nye barna leker og oppholder seg.  

«Meg selv og min familie» er prosjektet vi åpner høsten med. Vi skal bli godt kjent med hvert enkelt barn, deres familier og se hvor de forskjellige barna bor. 

I samlingene synger vi om hvem som er her i dag, vi teller hvor mange barn og voksne som er til stede, og vi prøver å finne ut hvem som ikke er i barnehagen 

denne dagen. Ellers skal vi synge høstsanger og lære oss høstregler. Vi kommer til å lese vennebøkene gjennom hele barnehageåret. Den boken vi starter 

med i september handler om å samarbeide. I oktober leser vi om å vente på tur, og i november leser vi boken om å dele. Når vi leser bøker på avdelingen, 

enten det er i lesegrupper eller spontant, er vi opptatt av å ha dialog med barna mens vi leser. Vi skal støtte barnas spontane initiativ og undring, og invitere 

dem inn i samtalene.  

Vi skal også bli kjent med ulike eventyr. 3-4 åringene skal bli kjent med eventyret om Gullhår og de tre bjørnene, mens 4-5 åringene skal bli kjent med Ulven 

og de syv geitekillingene. Vi kommer til å dra eventyrene med oss i ulike aktiviteter gjennom hele perioden. Vi tar de med oss på tur, vi skal male og tegne, 

og kanskje ønsker barna selv å dramatisere eventyrene ved hjelp av seg selv eller med konkreter. Vi jobber aktivt med nøkkelord for å gi barna økt 

begrepsforståelse og felles tilhørighet.  

Lek, lek og mer lek. For barna er leken «her-og-nå». Det vil si at den er ofte spontan, den endrer seg raskt og den kan utvikle seg eller avsluttes raskt. Det er i 

leken barna kan utforske og utfolde seg i fantasiens verden. Ved å sørge for at barna har nok impulser til variert lek, kan vi være med å styrke 

lekekompetansen og legge til rette for verdifulle øyeblikk mellom barna.  

Vi håper på fint høstvær slik at vi kan utforske årstiden ute. Naturen endrer seg raskt på høsten, og det gjør at barna legger bedre merke til hva som skjer 

rundt dem i naturen. Dette er et supert utgangspunkt for gode samtaler og undring omkring ulike fenomener.  

Siste torsdag i måneden har vi miljødag i barnehagen. Da rydder og koster vi ute, slik at det blir rent og ryddig rundt oss. Barna er fantastiske hjelpere. De 

koster, rydder og sorterer leker. En kjekk aktivitet som lærer barna å samarbeide med hverandre.  

I uke 38 er det brannvernuke. Da skal vi bli bedre kjent med bamsen Bjørnis. Vi skal snakke om hva brann er, hvordan man kan slukke den, og hvorfor det er 

viktig med brannvarslere hjemme og i barnehagen. Før uken er over kan vi nesten garantere at barna vet hva nummeret til brannstasjonen er. Barna som 

har lyst, skal også få lov til å teste brannslangen i barnehagen.  

Onsdag 29.9 kl. 19.30-20.30 er det planlagt foreldremøte på etasjen. Se hjemmesiden for mer informasjon.  

I uke 41 er det høstferieuke. Kartlegging om fridager kommer når det nærmer seg.  



I uke 42 er det FN-uke som avsluttes med en markering av FN-dagen (24.10) på fredag 22.10. Gjennom hele uken skal vi bli godt kjent med 

Barnekonvensjonen, og vi skal ha gode samtaler omkring denne sammen med barna. Vi krysser fingrene for at vi igjen kan invitere dere foreldre til en 

hyggelig stund sammen med oss. Nærmere informasjon kommer.   

11.11 og 12.11 er barnehagen stengt pga. planleggingsdager. Se hjemmesiden for mer informasjon. 

Vi kommer til å dele avdelingen i grupper gjennom kjernetiden som er fra 09.00-12.00. Fra 12.00-14.00 er det utelek. Det vi si at før 09.00 og etter 14.30 så 

legges det til rette for frilek på tvers av gruppene. Det er viktig at barna får leke på tvers av barnegruppen i tillegg til de styrte aktivitetene som er planlagt i 

gruppene i kjernetiden. I midten av november begynner avdelingen å gjøre seg klar til julemåneden desember. Dette kommer vi nærmere tilbake til på 

neste temaplan, som er om vinter.  

Temaplanen er dynamisk og kan endres ved behov. Dette gir oss mulighet til å jobbe tverrfaglig og helhetlig og på den måten dekke alle Rammeplanens sju 

fagområder. Rammeplanen er vårt styringsdokument, og alle målene er hentet fra denne. Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på       

 

 

Fagområder Mål Hvordan 
Kommunikasjon, språk og tekst • Bruke språket for å videreutvikle 

begrepsforståelsen, og for å skape 
relasjoner og deltakelse i lek.  

• Bli kjent med ulike eventyr, fortellinger, 
sanger og regler. 

• Oppleve spenning og glede ved 
høytlesing og ha gode samtaler omkring 
innholdet i bøkene.  

• Månedens nøkkelord, sang/regler og bok 
presenteres i hvert enkelt månedsbrev.  

• Vi skal bruke nøkkelordene aktivt sammen med barna for 
å utvide begrepsforståelsen. For å visualisere 
nøkkelordene bruker vi konkreter og/eller bilder. 

• Vi skal lese bøker sammen med barna, både i planlagte 
lesegrupper, mens også i frie aktiviteter.  

• Vi skal bli kjent med sanger og regler som handler om 
høsten, og vi skal bli kjent med innholdet i ulike eventyr. 
3-4 åringene skal lese eventyret om Gullhår og de tre 
bjørnene, mens 4-5 åringene skal lese om ulven og de syv 
geitekillingene.  

• Personal som bruker språket aktivt i alle møter med barna 
og som inviterer barna til samtaler og dialog.  

 



Kropp, bevegelse, mat og helse • Legge til rette for at barna får være i 
bevegelse, lek og sosial samhandling med 
andre barn. 

• Barna skal få oppleve mestring ut fra 
egne forutsetninger. 

• Legge til rette for at barna blir kjent med 
seg selv og egen kropp, og at de kan 
utvikle en bevissthet om egne og andres 
grenser.  

• Videreutvikle motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse og koordinasjon. 

• Kjenne glede og mestring ved allsidig 
bevegelseserfaring inne og ute. 

• Gode vaner og rutiner for hygiene. 

• Variert kosthold. 
 

• Barna skal få oppleve allsidig lek inne og ute og vi skal gå 
på turer i ulike typer terreng. 

• Vi skal støtte og oppmuntre barna til å utfordre seg selv i 
klatrestativene, rutsjebanene og på sykkel.  

• Legge til rette for at barna kan få bruke kroppen sin i 
dramatisering av eventyrene, og la dem bruke kroppen i 
møte med musikk og sang.  

• Alle barna skal få mulighet til å holde brannslangen under 
brannvernuka.  

• Støtte og veilede barna ved toalettbesøk og håndvask.  

• Tilby barna variert og sunn mat i barnehagen. Gi dem 
smaksprøver og ta dem med i matlagingen der det er 
mulig.  

• Smake på høstens grønnsaker og frukt.  

Kunst, kultur og kreativitet • Legge til rette for at barna får ta i bruk 
fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.  

• Barna skal få møte et mangfold av 
kunstneriske og kulturelle uttrykksformer 
og utforske disse.  

• Barna skal bli kjent med ulike teknikker, 
materialer og verktøy, og ulike måter å 
uttrykke seg på estetisk. 

• Ha tilgang til ting, rom og materialer som 
støtter opp om deres uttrykksformer.  
 

• Samlinger med musikk, fortellinger og eventyr som 
inspirerer barna til å uttrykke seg gjennom ulike estetiske 
prosesser. 

• Vi skal lære oss Bæ-bu-sangen og vi skal finne ut hvordan 
en brann kan se ut gjennom å se på bilder og etterpå male 
vår egen brann.  

• Barna skal få tegne seg selv og sin familie.  

• Male et tre inspirert av høsten, med barnas og personalets 
håndavtrykk som fargerike høstblader.  

• Male høstbilder ved hjelp av ulike teknikker. 

• Bruke det vi finner i naturen som maleredskap. Vi samler 
inn pinner, blad, kongler etc.  

• Barna skal få være med i å dramatisere eventyrene enten 
ved hjelp av konkreter eller ved å bruke egen kropp. 
 



Natur, miljø og teknologi • Legge til rette for at barna får erfaringer 
med de ulike årstidene og at de får være 
ute i naturen. 

• At barna får oppleve og undre seg over 
hva som skjer i naturen i overgangen 
mellom sommer og høst.  

• Legge til rette for at naturen oppleves 
som en arena for variert lek og læring. 

• La barna få kjennskap om dyr og dyreliv. 

• La barna få kjennskap til menneskets 
livssyklus.  

• Vi skal være mye ute både i barnehagens uteområde og på 
tur.  

• Vi skal undre oss sammen med barna om ulike fenomener 
som inntreffer om høsten. F.eks. om bladene som skifter 
farge og til slutt faller ned på bakken. Hvor kommer regnet 
fra? Regner det mer om høsten enn om sommeren? 

• Vi skal ta deler av naturen med oss inn i barnehagen og 
studere dem nærmere. F.eks. blader, stein, pinner og 
kongler.  

• Vi skal snakke og undre oss over hva som skjer med 
dyrene om høsten. Hvorfor må noen være inne, mens 
andre kan være ute selv om det blir kaldt? Hvordan finner 
dyrene mat? Og hvor blir det av alle insektene om høsten? 
 
 

Antall, rom og form • Introdusere barna for og hjelpe dem til å 
forstå sammenhenger i naturen og 
samfunnet.  

• Legge til rette for at barna får leke med 
former, tall, telling, måling og plassering. 

• Legge til rette for at barna får erfare 
størrelser i sine omgivelser og 
sammenligne disse. 

• Bruke telleramsen aktivt sammen med 
barna i ulike aktiviteter.  

• Vi skal bruke elementene fra eventyrene aktivt i samtaler 
og aktiviteter. F.eks. tre bjørner, syv geitekillinger, liten-
mellom-stor, under, over, bak etc.  

• Bli kjent med fargene som kjennetegner høsten. Grønn, 
rød, gul, oransje og brun. 

• Vi skal bruke konkreter for å visualisere når vi teller, 
sammenligner, måler og plasserer. F.eks. vi finner tre 
senger i bjørnehuset. De har forskjellige størrelser. Hvor 
har alle geitekillingene gjemt seg for ulven?  

• Vi bruker telleramsen og visualiserer med fingrene når vi 
teller med barna. Vi øver på å telle både oppover og 
nedover. Hvor mange bjørner bor i huset? Hvor mange 
geitekillinger har gjemt seg? 

Etikk, religion og filosofi • Legge til rette for å skape en interesse for 
samfunnets mangfold og forståelse for 
andre menneskers livsverden og levesett. 

• I samlingene skal vi legge til rette for at barna får felles 
opplevelser gjennom lek og aktiviteter.  

• Vi skal lese og bli kjent med innholdet i vennebøkene. Vi 
skal ha mange gode samtaler med barna og vi skal undre 
oss sammen om hva bøkene handler om, og hva det vil 



• Få en begynnende forståelse for at det 
finnes mange ulike måter å forstå ting på 
og leve sammen på. 

• Utvikle respekt og interesse for 
hverandre og få en begynnende interesse 
for hverandre. 

• Begynnende forståelse av verdien av 
likheter og ulikheter i et felleskap.  

innebære for barna. I denne perioden har vi valgt ut 
bøkene som handler om samarbeid, vente på tur og å 
dele.  

• Vi skal gi barna en begynnende forståelse av at vi alle er 
forskjellig. F.eks. hudfarge, øyne, hår, alder, kjønn, religion 
og livssyn. Vi skal hylle mangfoldet.  

• Vi skal undre oss og filosofere over moralen i eventyrene 
og hva de egentlig formidler. 

• Bli godt kjent med Barnekonvensjonen og hva den 
inneholder. «Har alle barn de samme grunnleggende 
rettighetene, uansett hvem de er eller hvor de bor?»  

Nærmiljø og samfunn • Gjennom lek og varierte aktiviteter skal 
barna få erfaring med å lytte, forhandle 
og diskutere med hverandre. 

• Barna skal få utforske, oppleve og gjøre 
seg egne erfaringer i eget nærmiljø. 

• Barna skal få mulighet til å medvirke i sin 
egen hverdag, og deres meninger skal bli 
hørt.   

• Vi skal oppmuntre barna til å være aktive deltakere i 
samlingene, og i alle hverdagsaktiviteter. 

• Barna skal få utfolde seg og være «her-og-nå» i lek, og få 
støtte og veiledning av personalet i vanskelige 
situasjoner/konflikter.  

• Vi skal øve på å ta andres perspektiv. 

• Vi skal gå turer i nærmiljøet, besøke lekeplasser, 
Jarlabanen, Vålandskogen og Vannassen.  

• Vi skal besøke hjemmene og ta bilde på trappen, og vi skal 
se på skolene i nærmiljøet, samt se hvor sykehuset og 
brannstasjonen ligger.  

 

Førskolegruppen: 

• Tema for høsten er meg & deg, tall/telling, former og plassering. 

• Skal lese Den kjempestore pæreboken 

• Svømming starter opp i slutten av oktober. Onsdager kl.09.00 på Nautilus Eiganes. (Mer informasjon kommer når det nærmer seg). 

• Oppstart av Tigerklubb og Regnbuekor.  


