
MÅNEDSBREV TIGRENE: Oktober 

Vennskap og høst  

I barnehagen skal «alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 

positivt samspill med barn og voksne» (Kunnskapsdepartementet, 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 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.9) 

Sist måned 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September: tilvenning, vennskap og meg selv: 
September har bestått av tilvenning og det å skape gode 
relasjoner innad i gruppen vår. Vi opplever at tilvenningen har 
gått veldig bra for de nye barna på tigrene. Barna har lært 
hverandre å kjenne og føler seg trygge på både barn og voksne. 
Vi ser at gruppa vi har passer godt sammen og det blir 
spennende å følge barna videre i deres utvikling.  
I første omgang har vi holdt oss på vårt område i barnehagen, 
men vi vil etter hvert besøke bygg – vest, båtsiden og ulike 
turområder/lekeplasser i nærområdet.  
 
I uke 38 hadde vi brannvernsuke i barnehagen. Vi opplever at 
temaet brannvern er interessant for barna, da det innebærer 
spennende elementer som blant annet store maskiner, vann og 
Bjørnis. Vi har tegnet brannbil, slukket brann ute, da det brant på 
lekehuset, og sett på Bjørnis som slukker brann og kjører 
brannbil og helikopter.  
 
 
 
Bursdager       HIPP HURRA 
 
Liam blir 3 år 08.10 
Christian blir 2 år 08.10 
 
 
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 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vennskap 
I barnehagen lærer barn hverandre å kjenne og de får nye 
venner. Vi ønsker også denne måneden å fokusere på vennskap 
da det er en veldig viktig del av barnehagen og det å vokse opp. 
Som rammeplanen sier skal «alle barn kunne erfare å være 
betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med 
barn og voksne» (Rammeplanen, 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» 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s.9) 
Vår oppgave er å hjelpe barna med å bygge relasjoner dem 
imellom, samtidig som vi skal gi barna følelsen av å bli sett, hørt 
og likt av fellesskapet. 
 
 

Aldersinndelte grupper 
Vi kommer til å dele gruppa i 2 mye fremover, både under 
formingsaktiviteter, lekegrupper og i språkgrupper. Grunnen til 
at vi gjør dette er at tilpasser de ulike aktivitetene og oppgavene 
i barnas utvikling. Dette vil også skape en god atmosfære og ro 
på avdelingen. Når vi er mindre barn på en gruppe kan dette føre 
til at noen barn tørr å utforske og utfordre seg selv mer, samtidig 
som personalet ser det enkelte barnet tydeligere og kan tilpasse 
oppgavene etter dem.  
 
3 års klubb 
Denne måneden starter vi opp med 3 års klubb. 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 få oppleve 
klubbene som noe positivt.  
 
Strategi for samarbeid med barn og unge i Stavanger 
I oktober måned skal vi arbeidet 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.  
Barn har rett til informasjon, rett til å uttale seg fritt, rett til et 
privatliv og vi skal alltid se barnets beste når vi tar avgjørelser 
som angår barn. 



 
 
 
 
 
 

Strategien for samarbeidet med barn i Stavanger legger til 
grunnlag for et felles barnesyn: 

- Barn har mye kunnskap om livet sitt og er like mye verdt 
som voksne 

- Barn gjør så godt de kan ut fra hvordan de har det inni 
seg 

- Barn må bli forstått bak oppførsel, smerteuttrykk og 
diagnoser 

- De må bli trodd på og tatt på alvor og de trenger 
kjærlighet  
  

 
FN 
Vi markerer FN på avdelingen vår. Og på FN dagen den 
24.oktober vil vi ha fokus på FN og hva dette innebærer og betyr.  
På veggen vil vi skrive «Hei og god morgen» på alle språk som er 
representert på vår avdeling. Vi kommer derfor til å spør om 
dere kan skrive ned dette på deres morsmål. Vi vil også henge 
opp flagg. I barnehagen vår er det viktig at alle barn og voksne 
føler seg inkludert og anerkjent for den de er og hvilken 
bakgrunn de har.  
 
 
FORUT 
I forhold til FN skal vi arbeide med et prosjekt som heter Forut. 
Forut er et pedagogisk opplegg der barn i Norge lærer om barn i 
andre land. Vi skal gjøre barn i Norge kjent med andre kulturer 
og dagliglivet til barn i andre land. En viktig del av FORUT 
barneaksjonen er at barn i Norge gjør en innsats for å skaffe 
midler til prosjekter for barn i andre land.  
Prosjektet lar oss følge ei lita jente som heter Indrani. Dette er ei 
jente som var med i prosjektet for 10 år siden, hun var da 5 år 
gammel, i dag er hun 15. Hun bor sammen med familien sin i 
Bangalore, India. Gjennom prosjektet og deres økonomiske 
støtte har Indrani fått mulighet til å gå på skole.  
 
 
Eventyr 
 
Gullhår og De tre små bjørnene 
Sammen med de yngste barna skal vi i språkgruppen fokusere på 
eventyret om Gullhår og de tre små bjørnene. Språkgruppene vil 
foregå på lekerommet hvor vi gjør klar til en spennende samling 
med eventyrfortelling, bruk av konkreter, musikk – og lyd innslag 
og dramatisering. Vi kommer også til å ta med eventyret inn i 
formingsaktivitetene. 
 



Geitekillingen som kunne telle til 10  
 Sammen med de eldste barna skal vi i språkgruppen fokusere på 
eventyret om Geitekillingen som kunne telle til 10. Barna vil 
under språkgruppen lære seg om tall, de vil kunne gjenfortelle 
historiene selv ved hjelp av deres egen fantasi, samt bilder og 
konkreter. Vi skal også sammen med barna dramatisere 
eventyret. Dette eventyret vil vi også ta med oss inn i 
formingsaktivitetene.  
 
Høst 
Høsten bringer med seg masse fine farger og elementer. Trærne 
som skifter farge på bladene, fra grønn til oransje og røde 
høstfarger. Eplene som detter fra trærne og flere av fuglene som 
trekker ut av landet til varmere strøk.  
Barna skal bli kjent med de ulike fargene høsten har å by på. Vi 
skal leke oss med høstblader, både i lek og i formingsaktiviteter.  
Som ordtaket sier «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær»,      
så går vi tur uavhengig av hva vær vi får, sol, regn eller vind.  
 
 
 
Mål: 
 
Hovedmål:  

- I barnehagen skal «alle barn kunne erfare å være 
betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 
samspill med barn og voksne» (Kunnskapsdepartementet, 
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 (Kunnskapsdepartementet, 2017, 
s.9) 

 
 
 

Månedens bok 

 

Gullhår og de tre bjørnene, Geitekillingen som kunne telle til 10 
og Vrimlebok Høst (bildebok, let og finn)  
 
 
 



 

Månedens sang 
 
 

 
 
 
 

 «Høsten kommer, adjø da sommer», «», «God morgen alle 
sammen», «Epler og pærer de vokser på trærne» og «Hvilken 
dag er det i dag» 

  
 
 
Info: 
- Vi ber om at dere ringer eller sender melding dersom barnet 
deres er sykt eller har fri. Nummeret til avdelingen er 46834809 
- 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 det som henger i garderoben tar dere med 
hjem hver fredag for vask og tilbake på mandag.  

-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 
 

 

 

Med vennlig hilsen Premalatha, Maryan, Line og June! 
 

 

 

Auglend barnehagene  

mailto:june.norheim.torgersen@stavanger.kommune.no

