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Hei alle sammen! 
 
Nå er vi ferdig med september og har brukt mye tid på relasjonsbygging, relasjons arbeidet, 
og rutiner på avdelingen. Det vil vi fortsette med videre  
 
Vi har hatt mye samlingsstund hvor vi synger forskjellige sanger og prater om været, dagen, 
hvordan dagen er. Vi har også begynt med språksamlinger, hvor vi deler barna inn i mindre 
grupper og leser bøker, har leke grupper. Ved å dele barna i mindre grupper skaper trygghet 
for barna og de får en tilhørighet til fellesskapet. I samlingene har vi også hatt med 
instrumenter for å gjøre samlingen mer spennende. Barna elsker å spille på instrumenter. 
 
BRENNVERN UKEN 
 
Vi har hat besøk av lite brannvern bamsen Bjørnis. Han har vært og hilst på alle 
barna. Bjørnis hadde med seg en bøker som vi har lest. Så har vi slukket brann og 
laget flammet. 

Om neste 
måned 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

I oktober begynner vi med temaet vennskap og videreutvikle temaet høst 
 
Vennskap 
 
Hovedmål: Barna skal oppleve glede ved å være sammen. 
Delmål: Barna skal delta i samlingsstund og gruppeinndelinger. 

                     Barna skal utvikle gode relasjoner med barn og voksne. 

Sosialtmål: Barna skal utvikle vennskap og gode relasjoner. 

 
Høst 
Hovedmål: Barna skal oppleve høst fargene 

Delmål: Barna skal vise inntrykk og følelser ved kunst og kultur 

Sosialtmål: Oppleve glede, stolthet over egen kulturell tilhørighet 

 
 
Rammeplanen sier «Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan 
prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å 
mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres 
følelser.  Barna skal oppleve glede og trivsel sammen med andre barn i 
hverdagsaktiviteter, lek og læring i barnehagen». Derfor har vi stort fokus på 
vennskap og relasjonsbygging. Vennskapsrelasjoner har stor betydning for barnets 
generelle trivsel og utvikling.  
 
Det blir makering av FN dagen 24. oktober og det vil komme mer informasjon 
 
Vi har valgt å delebarnegruppen og faste voksene per gruppe. Å delebarnegruppen i 
mindre gruppe, skaper mer rom og tryggere rammer i den enkelte barnegruppen. 
 



Auglendbarnehagene,Hillevåg 

Vi følger med på årstidene og bruker høsten aktiv med tanke på farger ute i naturen, 
blader og vær. Bana skal få kjennskap til hvilke endringer som skjer i naturen. Vi skal 
ta med naturmaterialer tilbake til barnehagen som vi skal bruke i formingsaktiviteter. 
 
Vi er mye ute i barnehagen, og derfor er det viktig at barna har hensiktsmessig klær etter vær. 
 
Nå starter vi opp med 3 – og 4 års-klubber. Vi ønsker at barna skal skape nye og gode 
relasjoner med hverandre, samt la de sosiale ferdighetene få vokse, på tvers av byggene. 
Barna vil kjenne på det å oppleve mestring samtidig som de vil møte på nye utfordringer. 
 
Hver torsdag samles vi i klubbene fra 9.30 – 11.30. Under klubbmøtene ønsker vi at barna skal 
bli kjent med ulike temaer, som for eksempel vennskap, psykisk helse eller jul. Dette blir 
spennende, og vi håper og tror at barna skal oppleve klubbene som noe positivt.  

 
Praktiske 
opplysninger 

• Husk å merke alt tøy, sko, støvler mm. 

• Frokost kl 8.15- 8.45. Ønsker om at dere kommer litt før frokost eller etter 
frokosten er ferdig. 

• Om barnet ikke kommer, send en sms. 

• FN DAGEN 24. oktober 

• Vi får tre nye barn som skal begynne i barnehagen fra og med 03.10 

• Minner om at vi starter med måltider i barnehagen (lunsj og fruktmåltid) fra 
1.september. Vennligst husk å ta med matpakke til frokost! 

• Telefon nummer til Pingvinene 94821933 
 

Månedens 
bøker, sanger, 
eventyr. 

 
 

• God morgen sangen. 

• Gikk en tur på stien 

• Ormen den lange                    

• Den store boken om følelser          

         HILSEN Gabriela, Tina & Vigarshan 


