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Måneden som gikk 
 
Tilvenningsperioden forsetter også i november. Nå blir gruppen 
fulltallig og vi gleder oss til å jobbe videre med relasjonene i 
barnegruppen. Vi ser mye fine samspillstunder mellom barna på 
gaupene. Det klemmes, imiteres, løpes og flires sammen. 
Smokker og andre gode trøstende objekter leveres av eget 
initiativ når en ser at noen er litt leie. Heldige oss som får være 
tilstede og se hvordan disse små allerede kan møte hverandre på 
slik en fin måte! Vi roser de gode handlingene og veileder når det 
oppstår ting som kan bli vanskelig og håndtere selv. Mye viktig 
læring skjer hver dag i barnegruppa! Rammeplanen for 
barnehage sier at Barnehagen skal aktivt legge til rette for 
utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal 
støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen 
mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov 
(Kunnskapsdepartementet 2017). 
 
Ellers har november måned som alltid vert måneden hvor FN-dag 
markeres. Vi har arbeidet med strategi for samarbeid med barn 
og unge. Strategien ivaretar barnekonvensjonens grunnleggende 
rettigheter for fremgangsmåte i møte med hvert enkelt barn. På 
selve dagen ble de solgt Kunst som var oppstilt i vinduet på 
avdelingen. Om noen ikke har fått med kunsten hjem skal vi 

sørge for å hjelpe til med dette       
 
  De voksne som arbeider på Gaupene er nå:  
 
Bjørn Erik: assistent i 100% stilling 
Zuzana: barn og ungdomsarbeider i 100% stilling 
Habibe: Pedagogisk leder i 20% stilling 
Vilde: Pedagogisk leder i 80% stilling 
 
 

Info 

-Vi ber om at dere ringer eller sender melding dersom barnet 
deres er sykt eller har fri. Nummeret til avdelingen er 94846796 

-Er det noe dere lurer eller tenker på? Prat med oss i hente- og 
bringe situasjoner eller ta kontakt på 
vilde.hegdal@stavanger.kommune.no  
-Husk å merke alt av klær og utstyr med navn. På denne måten 
er det lettere å sørge for at alt kommer tilbake til rettmessig eier. 
-Vognskuret begynner å bli ganske kjølig nå. Det kan være lurt å 
ta med tykk vognpose eller ekstra teppe til vognene.  

mailto:vilde.hegdal@stavanger.kommune.no
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-Minner om planleggingsdag 18.11. Da holder barnehagen stengt 
 
 
 

Planer for oktober:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                      Tema: «Meg selv» og «Vennskap» 
 

Vennskap og med selv: 
På småbarnsavdeling er sosialt fellesskap i stor grad kroppslig. Vi 
ser at barna skaper relasjoner og lek gjennom å imitere 
bevegelser, riste på hodet, hoppe, løpe sammen. Vi ønsker å 
legge til rette for denne relasjonsbyggingen ved å tilrettelegge 
rom og tid til denne kroppslige leken som de minste barna i 
barnehagen lærer så mye av! I tillegg vil vi aktivt bruke sang og 
musikk, her kan alle delta på sine premisser og vi skal skape fine 
samlingsstunder sammen på avdelingen.  
 
I forbindelse med «meg selv» skal vi også bli bedre kjent med 
kroppen. Rammeplanen for sier at barnehagen skal bidra til at 
barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne 
og andres grenser (Kunnskapsdepartementet 2017). Vi skal sette 
ord på kroppsdeler, bruke kropp og stemme gjennom sang og 
dans. Vi skal også øve oss på å si stopp.   
 

Høst 
Rammeplanen for barnehagen sier at de voksne i barnehagen 
skal synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med 
barna om sammenhenger i naturen (Kunnskapsdepartementet, 
2017). Denne måneden skal vi gjennom lek og felles utforskning 
se nærmere på høsten. Vi skal bli kjent med høstens 
fargespekter, leke med bladene som har falt ned på bakken og se 
om vi finner andre endringer i naturen. Vi gleder oss til flere 
turer også utenfor barnehagens område etter en veldig fin 
opplevelse på turdag i oktober. Turer planlegges godt på 
forhånd, sekken er utstyrt med alt fra førstehjelpsskrin til 
bleieskift og alle har en trygg hånd å holde i eller en god plass i 

vogna       
 
Jul 
Sist, men ikke minst vil vi utover i november allerede, starte litt 
med tema jul. Desembermåned før selve julehelgen går fort, og 
vi ønsker å bruke god tid på å utforske begreper, farger, figurer 
og rett og slett kjenne på den fine stemningen sammen. Det 
gledes!  
Første adventssamling blir allerede mandag 28. november, etter 
1. søndag i advent dagen før.  
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Læringsmål: bli bedre kjent med egen kropp 
 
Sosialtmål: hjelpe hverandre, forstå stopp 
 
Nøkkelord: hode, øye, nese, munn. 
 
  
 

Månedens eventyr: 
 

                                                                                                               
Barnegruppa viser godt engasjement for eventyret om de tre 
bukkene bruse, dermed velger vi å fortsette arbeidet også ut 
denne måneden. Rammeplan for barnehage sier at gjennom 
arbeid med Kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen 
bidra til at barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker 
et variert ordforråd (2017:48). Språksamling gir oss mulighet for 
å introdusere temaer, ord og språkføring som ikke inngår i det 
daglige språket på avdelingen. På denne måten får barna en 
rikere språkopplevelse. Gjennom konkreter og 
førstehånderfaring i det barna blir kjent med eventyret får de 
nye og dypere begreper, dette ser vi at skaper gjenkjennelse og 
engasjement. Gjennom språkarbeidet på avdelingen ønsker vi å 
skape et felles referansegrunnlag for barnegruppa som videre 
kan legge et grunnlag for mye fin samtale, undring og lek. Vi ser 
at barna viser gjenkjennelse og engasjement når vi finner frem 
eventyret, flere tripper med bukkene når vi sier «tripp, trapp, 
tripp, trapp og det er fryktelig spennende med det skumle trollet 
som gjemmer seg under broa. 
 
                                                                                                           

Månedens sang/regle: 

 

Hode, skulder, kne og tå, Buggi-buggi, Alle barna, Bjørnen sover 

 

 

Med vennlig hilsen Zuzana, Bjørn Erik, Habibe og Vilde! 
 

 

 

Auglend barnehagene  


