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                                     Oktober 

Da var Oktober måned over og vi kan se tilbake på mange gode og innholdsrike minner 

der fellesskap og glede har vært sentralt. Barna viser tydelig at de setter stor pris på 

hverandre ved å vise ulike omsorgsfulle handlinger. Dette kan være handlinger som å 

vise glede av å se hverandre, trøste, gi en klem og initiere til lek sammen. 

Barna har blitt bedre kjent med forut barneaksjonen ved hjelp av ulike filmer, sanger og i 

samlinger. Mandag 24 Oktober hadde vi fellessamling der vi gikk gjennom alle 

nasjonaliteter som representerer 3 av de minste avdelingene på bygg øst. Vi hadde også 

dramatisering om apekatten monky sin reise til India for å lete etter Indrani. Dette er ei 

jente som har fått god hjelp fra barneaksjonen forut til å få blant annet skolegang, 

bosted og mat. Barna ble også kjent med deres rettigheter i barnekonvensjonen. Vi 

avsluttet FN uken med servering av ris med grønnsaker noe som falt i god smak. 

I eventyrsamlingene våre har magien vært til å ta og føle på. Barna er tydelig oppslukt av 

det som skjer og kan holde på lenge i etterkant å leke med konkretene. Vi begynner 

alltid samlingene med å slå på triangelet tre ganger som er de magiske plingene for å 

komme oss til eventyrlandet. 

Barna har i løpet av denne måneden blitt godt kjent høstens farger som rød, gul, brun 

og oransje og det har vært flere leker i møte med bladene. Det var til fryd og glede når 

store og små på tvers av avdelingene laget ett basseng med blader. Høydepunktet var 

uten tvil da vi kunne «bade» i bladene, kaste dem i luften og hoppe i dem noe som førte 

med seg mye latter, glede og fellesskap. På våre turer er vi opptatt av å stoppe opp og 

bruke god tid med utgangspunkt i det barna er opptatt av. Vi oppdaget på en av våre 

nylig turer at det var en stor meitemark som lå på bakken. Vi hadde flere samtaler 

knyttet til dette og det endte med at vi sammen måtte «redde» den ved å flytte den til 

gresset for vi syntes alle veldig synd på den.  

 

                               

                  November: Tema- Høst og eventyrformidling. 
Eventyr: 
I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at «barna får mulighet til å erfare 
ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, 
kunnskap, refleksjon, og møter med språk og kultur» (Ud, 2017, s. 48). 

 
Vi vil i november fortsette å ha aldersinndelte eventyrsamlinger hver mandag og Tirsdag.  

Det er flere avdelinger deriblant tigrene og pandaene som har om samme type eventyr 

og dette er med tanke på at barna skal få felles referanser også på tvers av avdelingene 

som ett godt utgangspunkt for videre lek sammen. 
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1 åringene:  
Ett åringene skal fortsette å bli enda bedre kjent med eventyret om bukkene bruse. 

Det å jobbe med ett eventyr over tid på ulike måter vil kunne bidra til å fremme barnas 

begrepsutvikling, samtidig som at barna får tid nok til å bearbeide innholdet. Dette vil  

også være ett godt utgangspunkt for videre lek sammen med felles referanser der alle har 

muligheten til å bli inkludert i fellesskapet. 

De minste barns væremåte er kroppslig og det er via sine sanser de forstår sine omgivelser 

på. Vi vektlegger å legge til rette for at barna skal få bruke sine sanser helhetlig i møte 

med eventyr formidlingen. Dette kan eks være å få direkte sanseerfaringer i møte med de 

ulike konkretene ved å kjenne på eller gå inn i de ulike rollene via kroppslig utfoldelse. Vi 

bruker også ulike musikalske virkemidler som lyden av elv, lys, musikkinstrumenter som 

triangel og gitar. Det er tydelig at dette er med på å forsterke magien og en gi en helt 

spesiell stemning. 

2 åringene:  
To åringene vil fortsette med eventyret om gullhår og de tre bjørnene. Dette eventyret   

inneholder flere matematiske elementer, og med tanke på at det er i barnehagen det 

matematiske grunnlaget dannes er dette noe vi vil vektlegge i eventyrformidlingen. 

Dette handler blant annet om å telle, mengdetrening, bli kjent med ulike størrelser og 

plasseringsord som først/sist, bak/foran.  

Nå som barna har blitt bedre kjent med eventyret vil vi i denne måneden også gå inn mer 

inn i de ulike rollene som eventyret representerer. Dette vil vi legge til rette for både inne 

og ute og vi i personalgruppen.  

Eventyret fremhever også ulike følelser noe vi vil ha søkelys på gjennom blant annet ved 

å sette ord på og knytte dette til barnas egne følelser. Dette vil være med på bedre kunne 

kjenne på og forstå egne følelser og fremme barnas empati. Vi vil også ha samtaler og 

reflektere over hvordan vi på best mulig måte kan håndtere disse følelsene der barna er 

aktivt medvirkende i prosessen. 

Høst:  
I rammeplanen står det at «barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og 
får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i 
naturen til ulike årstider.» (KD, 2017,s.52)   
Vi skal i november fortsette med tema høst. Dette vil vi blant annet gjøre ved hjelpe av 

ulike bøker relatert til høst, i samlinger der barna skal få bli bedre kjent med begreper som 

eks vind, regn, sølepytter, regnbue, blader som faller. Vi vil legge til rette for at barna skal 

få gode opplevelser i møte med denne årstiden med dens farger og muligheter for 

utforsking og lek. 

De minste barns væremåte er kroppslig (kommunikasjon og forståelse av sine omgivelser 

foregår ved bruk at kroppen) og det vil derfor være en forutsetning å legge til rette for å 

kunne gi barna mest mulig førstehåndserfaringer. Det vil si at barna skal få bruke sine 

sanser (se, lukte, høre, føle) i møte med omgivelsene sine. 

Vi vil også ha fokus på å stoppe opp og lytte til ulike lyder som høsten bringer med seg 

og sette ord på det vi hører. Dette kan være eks vinden som blåser, bladene som rasler 

og regnet som plasker/drypper. Vi har i Oktober hatt flere samtaler til undring og utforsking 

i møte med de ulike krypdyr/insekter som gjemmer seg under bladene noe vi vil fortsette 

med. Dette er spørsmål som eks. hva er det de spiser? hvor gjemmer de seg når det 

regner? Har de en mamma og pappa? Kan de bli lei seg? I disse samtalene er det barna 

selv som setter ord på hva de tror, så er vi i personalet med på å støtte opp og tilføre med 

tanke på å fremme interesse og undring.  
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Eventyr:  

Hovedmål: Erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til 
estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon, og møter med språk og kultur» (Ud, 
2017, s. 48). 

• «Delmål:          - Skape felles referanser som alle barna får kjennskap  

                      til som utgangspunkt for videre lek (eventyr) 

                     - Bli kjent med ulke følelser i eventyret. (sint,glad,trist og redd) 
                    - Gjentatte leseopplevelser. (dialogisk lesing- samspill voksen/barn 
                    - Utvikle språk og fremme fantasi/kreativitet. 

       -Utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begreper (Ud,2017,s.54) 

       (former, størrelser, mengder, telling, plasseringsord). 

 
Høst: 

Hovedmål: «Bli glad i naturen og få erfaringer med naturen som fremmer evnen til 
å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider». (UD,2017,s.52)   

• Delmål:    
  -Utforske og bli kjent med ulike høsttegn (krypdyr/blader, regn, vind). 
 -Erfare og sette ord på fargene på høstblader(Brun, rød, Orange og gul.). 
- Få ett rikt spekter av førstehånderfaringer i møte med årstiden høst 
(direkte sanseerfaringer). 

Språklig mål: Blader, rød, brun, rød, oransje, gul, høst, å samarbeide, å dele,  meitemark, 
skrukketroll, snegle, regn, bjørn, geitebukk, troll 
Sosialt mål: Samhold, inkludering, samarbeid, holde felles fokus og fremme empati. 

Månedens sanger: «Her kommer de renslige troll», «Høsten kommer, adjø da sommer», 

«jo mere vi er sammen», «hysj kan du høre gresset gro», «En regnbue ser jeg på himlen 

den blå» 

Månedens rim og regler: «Alle bladene de vokser på trærne», «Regn» 
Månedens bøker: mimrebok/Høst (Bildebok), Samarbeide (vennebok),dele 

(vennebok),Gullhår og de tre bjørnene og bukkene bruse. 

 

Praktisk 

informasjon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse info: 

❖ Vi vil ønske velkommen til Rafeal som begynner på Koala avdelingen i 

November. Vi gleder oss til å bli kjent med deg. 
❖ Ta gjerne en titt på veggen eller på dagstavlen vår der vi gjevnlig skriver litt om dagen 

og henger opp bilder og og barnas kunst.  

Personalsammensetning:  

• Vi er så heldige å ha Sean som vikar hos oss på koala, noe han vil fortsette med i full 

stilling en stund fremover. Vi vil oppdatere dere om det skulle bli noe endringer her 

underveis. 

• Janita kommer dessverre ikke tilbake igjen, men vi vil takke så mye for det gode 

samarbeidet og ønske henne masse lykke til videre. 

Viktige dager: 

18.11: Planleggingsdag (barnehagen er stengt)  
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Klær: 

• Vi oppfordrer dere til å ta med hjem yttertøy hjem hver Fredag til vask. 

• Det begynner nå å bli kaldt ute og det er derfor viktig at barna har godt og varmt tøy 

som lue, hals, votter, ulltøy, vinterdress osv. 

• Vi minner om å sjekke at barna har nok klesskift i barnehagen (anbefalt 2 skift). 

• Vi vil anbefale barna å ha tøfler/innesko i barnehagen for å få godt fotfeste og holde 

varmen i beina. 

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

eller ta kontakt på tlf: 46825112, mail: tone.ronquist@stavanger.kommune.no   

 
Mvh. Tone, Eliane og Alice  
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