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September: 

Første måneden med nye hverdagsrutiner er overstått. Barnegruppen har nå en 

bedre forståelse på hvordan de skal forholde seg til den nye hverdagen og 

hverandre.  

Jeg takker for et meget godt oppmøte på foreldresamtaler. Disse hjelper oss til å 

forstå hverandre bedre og at vi får en tettere relasjon til dere.  

 

Barna har fått erfare rollelek i forskjellige situasjoner og vi ser relasjonsbyggingen 

imellom dem styrkes. De små gruppeinndelingene har bidratt til at barna snakker 

mer med hverandre og bruker språket aktivt til å være enig og uenige.  

Vi voksne har hatt muligheten til å være i situasjonene når enigheter og uenigheter 

har oppstått og kunne bidratt som støttende voksen i situasjonene.  

Personalet på gaupene merker at voksen-barn relasjonen vokser, barna henvender 

seg oftere til oss, til hjelp eller til lek.  

 

Barnegruppen er blitt glade i å være ute, og planen for september så ut til å falle i 

smak. Vi trekker med oss elementer som barna viste interesse i og trekker en god 

del av september planene inni neste månedsplan.  

Planer for oktober: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan for oktober: 

Emilian har byttet barnehage, og vi ønsker han lykke til videre. 

Pukazhini begynner 1.oktober. Vi ser fram til å møte henne. 

Vi blir da 18 barn.  

 

Høsten er nå her, og vi er spent på hva høstværet kan by på.  

Vi skal ha fokus på gode turopplevelser, og de gode samtalene. 

I lekegrupper vil vi fortsette med å ha rollelek og samspill som tema.  

 

Vi fortsetter med å dele barnegruppen inn i turgrupper. I mindre grupper kan 

personalet være mer til stede i barnas nysgjerrighet i møte med naturen og nye 

omgivelser.  

«Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna 

kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.» Rp. S. 56  

I starten av oktober vil turgruppene ha noe kortere turdestinasjoner pga. tilvenning.  

Etter hvert vil vi kunne dra på lengre turer og skape gode turopplevelser med lek og 

aktiviteter.  
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«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» Rp. 56  

Høsten byr på forskjellig turvær, og i den forbindelsen vil turene og uteleken 

variere. Vi tilpasser oss, og ser mulighetene underveis.   

 

Vi markerer FN-dagen 23.10.  

Uke 43 blir det FN markering.  

 

Mandager: 5 års klubb og gruppelek  

Tirsdager: tur og gruppelek 

Onsdag: samspill og samarbeid  

Torsdag: 5 års klubb og tur  

Fredag: kreativitet og konstruksjonslek  

Månedens informasjon:   

- Vi spiser frokost kl. 08.00. 

- Skal barnet spise frokost i barnehagen, ønsker vi levering innen kl. 08.00 for 

å ha minst mulig avbrytelser i måltidet.  

 

Barna må være hentet og gått fra barnehagen innen klokken 16.15.                                                                                         

Månedens bok og spill  Spill: 

- Villkatt  

- Lotto – steder nr.2  

 

 

Auglend barnehagene – avd. Hillevåg  


