
Auglendebarnehagene avd. Hillevåg 

Oktober 2022 
MÅNEDSBREV FOR KOALA 

TEMA: høst og vennskap 
 
Evaluering av 

September 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              August/September 

I disse månedene har vi hatt søkelys på å skape trygge rammer rundt barna noe som er 

en forutsetning for at de skal kunne utforske/leke og trives hos oss. Vi ser nå at barna 

begynner å bli trygge både i møte med de andre barna og oss voksne. Det har oppstått 

flere gode vennskap og vi ser mye god og fin lek mellom barna der fantasien og 

kreativiteten er fremtredende. Det har vært veldig positivt å være i rullerende små 

grupper der barna har fått blitt bedre kjent med hverandre på tvers av alder, utvikling og 

modning.  

Musikk og sangglede har det vært mye av på Koala og det er ingen tvil om at dette er 

med på å skape en veldig god atmosfære der alle blir inkludert. Vi ser at ulike 

hverdagsaktiviteter blir så mye mer lystbetont når man gjør de ulike gjøremål om til en 

sang. Eksempel påkledningen er ikke alltid like populært for alle, men om man synger 

seg gjennom påkledningen blir det en helt annen stemning, og flere barn henger seg på. 

I våre kreative aktiviteter har barna fått male på ulike måter som med hendene, pensel, 

malerull, kjøre med biler på arket og å male under beina.  

I uke 38 hadde vi brannvernuke der barna fikk god kjennskap til hva man skal gjøre om 

det blir brann. I samlingene våre hadde vi dramatisering der det «brant» på bondegården 

og alle dyrene måtte reddes ut. Barna fikk høre brannalarmlyden, ringte 110, kjørte 

brannbil og slukket brannen. På torsdag hadde vi felles samling ute sammen med 

tigrene og Pandaene og barna fikk prøvd seg på å «slukke» brannen med en ekte 

vannslange noe som var en veldig spennende opplevelse. 

Vi ønsker Alice velkommen som begynte hos oss i Oktober .Hun skal jobbe hos oss fast 

i full stilling på Koalaene noe vi er veldig glade for. Vi gleder oss til å ha henne i 

koalateamet vårt. 

                               

                   Oktober: Tema: Vennskap og høst 
Vennskap: 
I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til «at alle barn kunne erfare å være 

betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne» 

(Du,2017,s.22-23. 
 

Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og 

synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet (Du,2017, s.9) 
 

Leken er en viktig del av barnekulturen og det er her barna utvikler seg helhetlig på alle 

sine utviklingsområder samtidig som det har en egenverdi for barna. 

Vi vil legge til rette for at alle våre aktiviteter er lekbasert der alle blir inkludert i fellesskapet. 

Det å gi barna felles referanser vil kunne bidra til at alle blir inkludert fordi det er noe alle 

har kjennskap til som blir ett godt utgangspunkt for leken sammen 
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Vi skal i Oktober ha aldersinndelte eventyrsamlinger hver Mandag og Tirsdag.  

1 åringene:  
Ett åringene skal bli bedre kjent med eventyret om bukkene bruse som handler og 3 

geitebukker i ulike størrelser som må over en bru for å fa ta i mat/gress. Under broen bor 

det ett skummelt troll. Den minste går først, den mellomste etter og til slutt den største 

bukken som stanger trollet slik at den faller ut i elva. 

 

2 åringene: 
To åringene skal bli bedre kjent med eventyret om gullhår og de tre bjørnene. Dette 

handler om tre bjørner i ulike størrelser som bor inni skogen. De lager grøt og går en tur 

imens den kjøler seg ned. Ei jente som heter Gullhår går inn i huset til bjørnene. Hun 

smaker på grøten i de ulike skålene og ender opp med å spise opp alt i den minste skålen 

til babybjørnen. Gullhår prøver ut stolene i ulike størrelser og ender opp med å sette seg 

på den minste bjørnen sin stol som knekker og blir ødelagt. Videre legger hun seg i de 

tre sengene og sovner i den minste bjørnen sin seng. Bjørnene kommer hjem og oppdager 

grøten som er blitt spist, stolene som er sittet i og til slutt sengen Gullhår ligger i. Hun 

våkner og blir så redd når hun ser bjørnene at hun løper raskt hjem. 

 
❖ Disse to eventyrene vil bli formidlet på ulike måter gjennom blant annet dramatisering, 

rolletaking, digitalt, kreativt, i sang, fysisk aktivitet og i ulik type lek. 

 

FN:  
Den 24 Oktober er det FN dagen og vi skal markere FN i barnehagen i uke 42.  

Dette skal vi gjøre ved hjelp av samlinger og aktiviteter med fokus på å bli bedre kjent 

med forskjellige nasjonaliteter og ulike kulturer, og hvordan vi kan skape samhold og 

fellesskap. (Ulikheter skaper muligheter).  

I oktober måned skal vi arbeide med et strategisk styringsdokument som Stavanger 

kommune har utarbeidet. En strategi for samarbeid med barn og unge. Strategien ivaretar 

barnekonvensjonens grunnleggende rettigheter for fremgangsmåte i møte med hvert 

enkelt barn. Konvensjonen gir alle barn grunnleggende individuelle rettigheter i handlinger 

og beslutninger som berører dem. Dette vil være hovedtemaet rundt FN og markeringen 

av den.  

 

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)   

Nå er høsten komt for fullt og på de kommende turene våre samt i utetiden skal vi utforske 

ulike høsttegn. Her er vi opptatt av å være til stede i barnas øyeblikk og vise interesse for 

det barna er opptatt av. Vi ønsker å gi barna flest mulig førstehåndserfaringer som handler 

om å oppfordre barna til å bruke sine sanser i møte med de ulike materialene ute i naturen. 

(Lukte, føle, se, høre). Vi vil bruke god tid og stoppe opp, skape undring og sette ord på 

det vi ser. Eksempel på dette er å følge med på hva som skjer med alle bladene på trærne 

og hvilke studere hvilke farger de har. Hvem er det som gjemmer seg under alle disse 

bladene som faller ned på bakken? Barna skal få kjennskap til noen av de mest vanlige 

krypdyrene/insektene som meitemark, edderkopp, skrukketroll og snegler. Dette blir via 

bilder og i de direkte sanselige erfaringene de får ute i naturen. 
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Fysisk aktivitet: 
I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at «barna opplever trivsel, glede og 

mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt». (KD, 2017,s. 49) 

I denne måneden skal vi utfordre barna til ulike bevegelsesaktiviteter. 

For at alle barna skal føle glede og mestring tilpasser vi de ulike aktivitetene til der barn 

er i sin utvikling (Ikke for vanskelig/ikke for enkelt). Eksempel på aktiviteter er hinderløype, 

dans, sangleker, tur, «politi og røver lek», ball leker. 

Gjennom aktivitetene får barna blant annet utfordre seg på å balansere, hoppe, hinke, 

løpe, trampe, gå over/under noe, kombinere bevegelse med sang. 

 

Vennskap:  

Hovedmål: «I barnehagen skal «alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for 

fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne» (Ud,2017,s.22-23 
(UD, 2017,s. 49) 

• Delmål: 

-Skape felles referanser som alle barna får kjennskap til som                       
utgangspunkt for videre lek (eventyr). 
- Støtte, tilføre og berike leken mellom barna og hjelpe de som 
strever i leken. 
- Fremme hvert enkelt barn sine ressurser og fremheve de 
omsorgsfulle handlinger barna har ovenfor hverandre. 

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.  
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) 

 

 

Praktisk 

informasjon: 

 

 

 

 

 

 

Bursdager: 

Vi vil gratulere Malene, Ask og Kaja som fyller 2 år i Oktober.  

Vi gleder oss til å feire dagen sammen med dere. 

Foreldremøte: 

Vi vil takke så mye for et godt oppmøte på foreldremøte den 28 September. Det var 

veldig kjekt å se dere alle. Vi valgte Fau og Vara representant for Koala avdelingen. 

Oversikten med kontaktinformasjon til disse vil henges opp på oppslagstavlen i 

garderoben. Om det er noe dere ønsker å ta opp er det veldig fint om dere tar kontakt 
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Viktige dager: 

• Mandag den 24 Oktober er det FN dagen og vi vil markere FN i barnehagen i uke 42. 

Dette skal vi gjøre ved hjelp av samlinger og aktiviteter med fokus på å bli bedre kjent 

med forskjellige nasjonaliteter og ulike kulturer, og hvordan vi kan skape samhold og 

fellesskap. (Ulikheter skaper muligheter). 

Måltider: 

• Frokostmåltidet er fra 08.00 til 08.30. 

• Vi anbefaler de barna som kommer før klokken 8 å spise frokost i barnehagen. 

• Vi ønsker at frokost måltidet skal være preget av gode samtale og en positiv og 

rolig atmosfære. Derfor er det ønskelig at de som lever barna i frokost tidsrommet 

å følge barna inn på avdelingen. 

• Vi har sett at det er flere barn som har med seg yoghurt til frokost og vi opplever 

ofte at barna da kun spiser yoghurten og ikke så mye av brødmaten. Barna blir  

fort sultne igjen og vi vil derfor anbefale at barna ikke tar med seg yoghurt til 

frokost. 

Morgensamling: 

• Vi har felles morgensamling hver dag klokken 09.15 der vi går gjennom hva som 

skal skje denne dagen, kombinert med sang og musikk.  Dette er en fin stund 

som er med på å skape ett godt fellesskap samtidig som barna får tid til å 

forberede seg til dagen. Vi anbefaler derfor at barna kommer innen den tid. 

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. 

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

• 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, Alice, og Janita  
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