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Evaluering av forrige måned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
September 
September måned har blitt brukt til å bli kjent 
med barnehagen og hverandre. Vi har brukt 
mye tid på å bygge relasjon og å skape 
trygghet, dette vil være det viktigste 
utgangspunktet for trivsel, lek og utvikling i 
barnegruppen. Dette arbeidet forsetter også 
fremover, faktisk så lenge barna går her i 
barnehagen ☺ 
 
Månedsplanen viser uker bestående av 
språksamling, lekegrupper, forming, tur og 
fysisk fostring. Disse aktivitetene har vi startet 
med, men behovene i barnegruppa er 
forskjellige, og noen behøver fortsatt en hvil, 
eller en rolig stund i liten gruppe fremfor en 
uke full av planer. Dermed har ikke hele 
gruppa startet med alle delene av 
månedsplanen enda. Vi tar alt i barnas eget 
tempo. 
 
Vi har hatt mange fine samlinger i september. 
Vi har hatt samlinger om følelser hvor vi ser 
på bilder av barn med forskjellige 
følelsesuttrykk, og vi har sett oss selv i speilet. 
Å forstå egne og andres følelser er en viktig 
del av temaet meg selv og vennskap. Vi har 
også hatt aktive samlinger hvor vi sammen 
synger og danser.  
 
Ellers begynner veggene på avdelingen å 
fylles opp med ulike kunstverk, sammen skal 
vi forme rommet til å tilhøre nettopp denne 

barnegruppen       
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Planer for oktober og 
november: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Vennskap og meg selv. 
I oktober/november skal vi jobbe videre med 
temaene «vennskap» og «meg selv» på 
avdelingen. Rammeplanen for barnehage sier 
at barnehagen aktivt skal legge til rette for 
vennskap og sosialt fellesskap (2017:43). 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 
temaet meg selv skal vi fortsette og se på 
‘’husene’’ til barna, både sammen og alene. 
Barna skal få kjenne glede og stolthet over sin 
bakgrunn, og bli videre kjent med seg selv og 
hverandre. Vi skal se mer på ulike 
følelsesuttrykk og sammen sette ord på egne 
og andres følelser. 
 
Høst: 
Rammeplanen for barnehagen sier at de 
voksne i barnehagen skal synliggjøre 
naturfenomener og reflektere sammen med 
barna om sammenhenger i naturen 
(2017:53). Disse månedene skal vi gjennom 
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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. Begynner fuglene å reise 
til varmere strøk?  
 
 
Språksamling:  
I oktober måned starter vi opp med 
fortellingen om ‘’den lille muldvarpen som 
ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet 
hans»  i språkarbeidet vårt. Her skal vi bruke 
konkreter og bilder i formidlingen. 
Rammeplanen for barnehage sier at 
personalet skal skape et variert språkmiljø der 
barna får mulighet til å oppleve glede ved å 
bruke språk og kommunisere med andre 
(2017:48). I språksamlinger ønsker vi å skape 
et felles referansegrunnlag hvor språkbildet 
rekker utover dagligtalen barna opplever på 
avdelingen. Med dette ønsker vi å skape 
glede, nye impulser til leken og skape 
handlingsrom rundt språk og kommunikasjon.  
 
 
Info: 
-Vi ber om at dere ringer eller sender melding 
dersom barnet deres er sykt eller har fri. 
Nummeret til avdelingen er 46834502 
-June har startet på 
barnehagelærerutdanningen. Hun vil derfor 
være på skolen noen dager i måneden, disse 
dagene vil det være en vikar på avdelingen.  
-I oktober vil det arrangeres foreldremøte i 
barnehagen. Nærmere informasjon og 
påmelding kommer på eget skriv.  
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-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 / 
june.norheim.torgersen@stavanger.kommun
e.no 
 
 
 
Læringsmål: Bedre forstå seg selv og 
hverandre. «Jeg er meg, og    jeg er super» 
 
Sosialtmål: Barna skal oppleve tilhørighet og 
glede i hverdagen  
 
  
 

Månedens tegn:                                                                                                                
 
                                                                                                           

Månedens utvalgte: 

 

Sanger: «Du har to øyne» «Hode, skulder, kne 
og tå» «Delesang» «Ormen den lange» 
«Navnesang» «Høsten kommer» 
«morgendagens søsken» 
 
Bok: En venn – Bjørg Folkestad Kile 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen Stine, Nina, June, Magdalena og Vilde! 
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