
Oktober på Skinfakse  

Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  fredag 

40 3. 
Musikksamling 
Instrumenter  
 

4. 
Formings- 
aktivitet  
Bukkene Bruse 
 
motorisk lek  
i gangen 

5. 
Lekegrupper  
 
 
Vi lager 
risengrynsgrøt  

6. 
Feles tur i 
skogen  
 
Vi forbereder 
lapskaus til 
fredag 

7. 
Fellessamling  
på Rimfakse  
 
Dramatisere 
Bukken Bruse  

41 
Skolens 
høstferie  

10. 
Musikksamling  
 
 
 
 

11. 
Formings 
aktivitet  
Bukkene Bruse  
 
Motorisk lek  
i gangen 

12. 
Lekegrupper  
 
Vi lager 
grønsaks- 
nudler 

13. 
Felles tur  
 
Lek i gangen 

14. 
Lekegrupper  
 
Finmotoriske 
aktiviteter  

42 17. 
Formings 
aktivitet – 
Fugler av 
avtrykk  

18. 
Sanselek 
 
Motorisk lek  
i gangen 

19. 
lekegrupper 
 
Bake grove- 
pizzasnurrer 

20. 
Felles tur  
 
Lek i gangen 

21. 
Temasamling  
«Gutten som 
fikk vondt» 

43 
Internasjonal 
uke med 
fokus på 
FN`s barne-
konvensjon. 

24. 
FN dag - samling 
 
14:30-16:00 
Middag og kaker 
sett av dagen! 

25.  
Sanselek med 
musikk, smak 
og lukt. 
 
Motorisk lek  
i gangen 
 

26. 
Temasamling: 
Barne- 
konvensjonen 
 
Vi lager 
fiskeboller  
med karri 

27. 
Felles tur  
 
 
Lek i gangen  

28. 
Lekegrupper  
 
 
Finmotoriske 
aktiviteter  

 

Tema: 

Periodens tema er «meg selv» og «fugler og trær om høsten».  
I denne perioden skal vi har fokus på barns medvirkning i egen hverdag og livsmestring. Det blir 
viktig å legge opp til aktiviteter der barna får anledning til å mestre hverdagsaktiviteter selv og å 
øve opp sin kroppsbeherskelse. De voksnes rolle er å oppmuntre til og å legge til rette for at barna 
deltar aktivt i måltid og påkledning. De skal få delta i matlaging, velge egen mat og hjelpe til med 
borddekking og rydding. I påkledning skal de oppmuntres til å finne frem egne klær og å kle av og 
på seg i den grad de mestrer dette. Under temaet «Meg selv» benytter vi aktivt rim og regler, 
musikk, bevegelseseleker, sanger og hinderløype inne og ute for å få motoriske erfaringer og 
begrep knyttet til kropp og bevegelse. Vi skal også forme med ull, playdoh og naturmaterialer. 
 

1 åringene Nøkkelord Rim og regler Sanger Litteratur 

Meg selv  
Kroppen min 
Selvstendighet i 
måltid  

Gjenkjenne 1-2-3 
Troll 
Rød, gul, blå  
 

Tommeltott. 
Tettill, tåttil... 
Panneben, 
øyesten… 
 
 
 

Hode, skulder, 
kne..  
Høsten kommer… 
Epler og pærer. 
Se regndråper 
faller 
Olle Bolle  
Regn, regn gå din 
vei. 
Jakob og Svein. 
 
 

Regn  
Banke på  
 
Bukkene Bruse  
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2 åringene  Nøkkelord  Rim og regler  Sanger  Litteratur  

Meg selv - 
Selvstendighet i 
påkledning  
Vennskap 

Liten, mellomst, 
størst. 
Først, så. til slutt 
1,2,3,4,5 
Rød, gul, blå, 
grønn, oransje, 
lilla og indigo.  
 

Regn av 
Obstfelder  
 
Tommelfinger 
 
 

Hendene på 
hodet  
Se min  
kjole 
Regnbuen ser jeg 
på himmelen blå.  
Hvis regnet var 
av eplesaft og 
tyggis. 
 

Det regner sier 
Nora. 
 
Gutten som fikk 
vondt 
 
Ti små 
vennebøker 

Månedsbrev  

På tross av mye sykdom blant barna de siste ukene, er vi godt i gang med tilvenning. De yngste 
begynner å kjenne dagsrytmen og deltar stadig mer aktivt i måltid og overgangssituasjoner som 
håndvask og rydding etter måltid. Vi har først og fremst hatt fokus på lek og samspill tett støttet av 
de voksne. Det har ført til fine opplevelser sammen i smågrupper eller hele gruppen samlet. Som 
bildene på foreldremøtet illustrerte, interagerer og leker barna aktivt med hverandre både ute og 
inne. Det er stort sett imitasjon og paralellek, med mye gledesutrykk. Hovedsakelig kommuniserer 
de med kroppsspråk og lyder da de fleste har lite talespråk. Det henger arbeider barna har laget på 
avdelingen og det ligger bilder fra hverdagen i barnas permer på avdelingen i tillegg til de bildene 
som er lagt ut på nettsiden.  
 
Vi har tatt inn høsten på avdelingen og lokket småfuglene nærmere med 
fristende fuglemat på terrassen vår. De første meisbollene forsvant sporløst 
over natten og vi måtte smelte de om og legge maten i kokosnøtten for at den 
skulle bli hengende. Nå har vi daglig besøk av troster, kjøttmeiser og gråspurv.  
Vi har malt høstbilder og formet med formings Majs og playdoh. Vi kommer til 
å fortsette med formingsprosjekter med fokus på taktile opplevelser og 
finmotorikk.  
 
Takk for oppmøte og engasjement på foreldremøtet. Vi hadde valg av foreldrerepresentant fra vår 
avdeling og Grethe Gamst Fiuren ble valgt for dette barnehageåret.  Referat blir distribuert senere. 
 

I uke 38 var det brannvernuke og vi hadde brannøvelse med evakuering, 
brannbillek, effekter, bøker og dans til Bjørnissanger. Siden det har vært 
så mange syke barn har vi valgt å forlenge temaet også inn i oktober.  
 
I tråd med nye føringer for barnehagene har det blitt utformet et nytt 
kapittel til barnehagens årsplan.  Stavanger kommune har vedtatt et 

fokus på trafikksikkerhet i alle kommunens virksomheter. Dette medfører at barnehagene skal 
utforme tiltak trafikksikkerhet i sine styringsdokumenter.  Dere kan lese årsplanen på barnehagens 
nettsider og trafikksikkerhetsplanen i denne lenken: Trafikksikkerhet | Stavanger kommune. 
 
Målet med vår trafikksikkerhetsplan er at vi ønsker at Ullandhaug-barnehagene skal være 
trafikksikre barnehager. Vi skal tilrettelegge for at barna tidlig utvikler gode holdninger, slik at de 
utvikler evne til å forstå og omgås trafikken på en trygg og sikker måte. Barna opplever, erfarer og 
lærer om trafikk når de skal til og fra barnehagen, gjennom lek, observasjon og av hva vi voksne 
gjør. Vårt mål er at personalet og foreldre sammen skal være gode rollemodeller for barna i 
trafikken. (Årsplan for Ullandhaug-barnehagene 2022/2023)  
 
 

https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/trafikksikkerhet/
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Dette innebærer at vi som voksne har fokus på: 
Rett bruk av belte i bil, rett bruk av bilstol, vi rygger når vi parkerer utenfor 
barnehagen når vi kommer, vi bruk av hjelm når vi sykler, refleks/vest på 
tur også på parkeringsplass. Barn og voksne overholder trafikkreglene når 
vi ferdes ute (unngå løping ut av porten og husk å lukke porten og sett på 
lenken både på vei inn og ut av barnehagen. Husk å være oppmerksom og 
reduser farten når dere kjører bil eller sykkel i nærheten av barnehagen. 
I barnehagen vi bruker vi refleksvester på tur, har med førstehjelpsutstyr 
og trafikksikkerhet er alltid i fokus når vi ferdes ute i trafikken.  
 
Ferieavvikling: for å kunne planlegge hverdagen best mulig og legge til rette for best mulig 
ressursbruk ønsker vi å få beskjed i god tid hvis noen skal ha fri i skolens høstferie eller andre 
dager.   
 
Klær:  
Høsten er her og barna trenger nå et annet utvalg med klær i barnehagen. Tynne strikkede 
fingervotter fungerer godt til å holde varmen, og samtidig gjøre det mulig for barna til å bruke 
hendene aktivt. De blir gjerne våte, men de fleste barn aksepterer disse bedre enn tykke hansker 
eller votter som hindrer de i å få grep om alt de vil utforske. 
 
Vogner:  
Vi anbefaler at dere har en rutine på å sjekke barnas vogner. Kontroller at alle deler fungerer som 
de skal, at seler er intakt og korrekt festet og at det er luft i dekkene. Vi følger med, men det er 
snakk om vogner med ulik utførelse og mange ulike komponenter, så dette må hovedsakelig være 
foreldrenes ansvar. Det kan også være greit å se over soveposene, om de trenger en vask eller at 
det er tid for en større pose og at vognen er stor nok for barnet.  
 
Viktige Datoer: 
Høstfesten 7.oktober blir markert for barna i hele barnehagen med fellessamling på Rimfakse, 
sporløype og lapskaus til lunsj. 
 
I uke 43 markerer vi flerkulturell uke som innledes med markering av FN dag 24.oktober. Vi skal ha 
aktiviteter for barna på formiddagen og inviterer dere foreldre og søsken til en markering med 
salgsutstilling og kafé fra kl. 14:30-16. Barna har i forkant laget et formingsarbeid som vi selger 
denne dagen. Mer informasjon kommer. All inntekt fra denne dagen går til Indiaforeningen. Dere 
kan lese om deres arbeid med å støtte barn og særlig jenter i India med skolegang med sikte på å 
lære et yrke http://www.indiaforeningen.no/.  
 

 

http://www.indiaforeningen.no/

