
MÅNEDSBREV TIGRENE: November 

Høst og Trafikksikkerhet 

Rammeplanen: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna erfarer 
at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse. Utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og 
steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 56).  

Sist måned: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober:  

Vi har fokusert mye på det å skape vennskap og gode relasjoner i 
gruppen vår. Barna har lært hverandre å kjenne, de liker å leke 
sammen, viser stor glede, liker å klemme og være rundt 
hverandre.  

Gjennom oktober har vi kommet veldig godt i gang med 
aldersinndelte grupper. Vi opplever at dette har skapt en ro og 
fin atmosfære på avdelingen. Dette har hjulpet barna med å 
utvikle seg i sitt tempo uten noe hastverk. Personalet har 
opplevd dette som noe positivt, da vi har fått mulighet til å bli 
kjent med det enkelte barnet og ikke bare barnet som en del av 
hele gruppa. Vi har også, endelig, komt i gang med 3 års klubben. 
Vi gleder oss til mer klubb fremover. 

Vi har arbeidet med strategi for samarbeid med barn og unge. 
Strategien ivaretar barnekonvensjonens grunnleggende 
rettigheter for fremgangsmåte i møte med hvert enkelt barn.  

Vi har markert FN på avdelingen. Årets prosjekt for innsamlingen 
var prosjektet Forut. Gjennom prosjektet har barna blitt kjent 
med Indrani og Monki på samlinger. På selve FN dagen hadde vi 
samling på fellesrommet sammen med koalaene og pandaene.  

 

Bursdager.       HIPP HURRA 

Fredag 11.11 blir Elira 3 år! 

Søndag 13.11 blir Alma V 2 år! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalet på tigrene består av: 

 

- June Norheim Torgersen: Pedagogisk 
leder/Barnehagelærerstudent, 100% stilling 

- Premalatha Jayapaul: Barnehageassistent, 100% stilling 
- Maryan Mohamud Sheikh: Barnehageassistent, 100% 

stilling 
- Line Helen Henriksen: Barne – og ungdomsarbeider, 

100% stilling 
 
 
Eventyr:  

Gullhår og de tre bjørnen og Geitekillingen som kunne telle til 10                                                                      
Vi fortsetter med de samme eventyrene denne måneden også. 
Grunnen til dette er at vi har gått glipp av den del språkgrupper 
og mistet en hel uke på grunn av Forut prosjektet. Barna har 
akkurat begynt å kjenne til eventyrene derfor velger vi å ta det 
en ekstra måned.  

Eventyrene tar vi med oss i formingsaktivitetene, lek, lesestund 
og språkgrupper 

 

 

Høst og trafikksikkerhet  

Høsten i Stavanger byr på all slags mulig vær. Vi kler barna godt 
og tar turen ut uansett vær. Vi prøver ut ulike lekeplasser og lar 
barna bli kjent med området rundt barnehagen. Vi er opptatt av 
trygg trafikksikkerhet. Trafikk i barnehagen er et spennende 
tema som passer inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de 
er på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen og gjennom 
lek. Når vi beveger oss utenfor barnehagen passer vi på at alle 
barna har på vest, vi går rolig og samlet som gruppe, vi stopper 
når vi skal over veien og ser oss for, alle holder hender, vi teller 
barna jevnlig og vi bruker god tid.  

Avdelingen er jevnlig på tur. De ansatte planlegger turene på 
forhånd slik at de blir gjennomført på en trygg, forutsigbar og 
rolig måte, samtidig som vi er godt forberedt. Før vi går ut av 
barnehagen forteller vi barna hvordan hvor vi skal gå og hvor 
viktig det er at vi holder hender og beveger oss rolig og fint etter 
hverandre. Turene skal oppleves positivt for barn og voksne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedens bok 

 

 

 

Foreldrene skal være trygge på at barnehagen ivaretar 
sikkerheten på en skikkelig måte.  

 

 

Mål: 

 

Hovedmål:  

Rammeplanen: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal 
barnehagen bidra til at barna erfarer at alle får utfordringer og 
like muligheter til deltakelse. Utforsker ulike landskap, blir kjent 
med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg 
og ferdes trygt» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 56).  

 

Delmål:  

- La barna se gleden av høstværet 
- Bli flinke til å gå tur og forstå hvor viktig det er med trygg 

trafikk 
- Blir godt kjent med månedens eventyr, gjennom 

eventyrstund, språkgrupper og forming 

 

 

Geitekillingen som kunne telle til 10 

Gullhår og de tre bjørnene 

Månedens sang og 
regle 

 

 

 

«Høsten kommer, adjø da sommer», «Vi skal ut på bjørnejakt»  



Info: 

 

 

 

 

 - Vi ber om at dere ringer eller sender melding dersom barnet 
deres er sykt eller har fri. Nummeret til avdelingen er 46834809 

- Vi ønsker Ymir velkommen til Tigrene 

- Vi anbefaler at alle barna er til stede i barnehagen innen 09.30 
på grunn av det pedagogiske arbeidet og ønsker derfor å få 
beskjed om barnet skulle blitt levert senere en dette tidspunktet.  

- June studerer ved uis og vil derfor være borte noen dager.          
- Regntøy, dress og klær som henger i garderoben tar dere med 
hjem hver fredag for vask og tilbake på mandag.  

- Pass på å sjekk skuffen på badet med skiftetøy.  

- Ha ull, votter/hansker, lue, regntøy, støvler, vintersko og dress i 
garderoben 

-Er det noe dere lurer på eller tenker på? Prat med oss i hente- 
og bringe situasjoner eller ta kontakt på  
 

june.norheim.torgersen@stavanger.kommune.no 
 

 Planleggingsdag fredag 18.11 – Barnehagen er stengt 

 
 

Med vennlig hilsen Premalatha, Maryan, Line og June! 
 
 
 

Auglend barnehagene  
 


