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Måneden som gikk 
 
Tilvenningsperioden forsetter også i september. 8 barn er på 
plass på avdelingen, nå kommer nummer 9 og gruppen blir 
komplett! Vi bruker fortsatt god tid på å bli enda bedre kjent 
med hverandre slik at alle barn kan føle trygghet til å leke, 
utforske og lære. Rammeplanen for barnehage sier at 
barnehagen skal tilpasse rutiner, og organisere tid og rom slik at 
barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til 
personalet og andre barn (2017:33).  
 
Vi har kommet i god rutinene på avdelingen, hver morgen har vi 
samling hvor alle blir sett, vi synger navnesang, og forbereder oss 
på neste aktivitet. Barna er klar for å synge «tomba, tomba» og 
begynner å tromme med en gang vi samler oss rundt bordet. Det 
er mye latter blant barna og det jubles og klappes for hver sang. 
For en fin gjeng! 
 
Ellers har vi kommet i gang med noen av de planlagte 
aktivitetene våre, vi har hatt hinderløype, malt og har begynt 
med språksamling.   
 
  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 fra 15. oktober 
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 
-Vilde har starter på videreutdanningen «barns språklæring og 
språkutvikling» ved uis i høst. Hun vil være borte tre samlinger på 
to dager per halvår.  

-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. 
-FN-dagen markeres 24. oktober, mer info kommer  
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Planer for oktober: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                      Tema: «Meg selv» og «Vennskap» 
 
 

Vennskap  
I september skal vi jobbe videre med temaet «vennskap» 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.  
 

FN-dag 
Oktober måned er også måneden FN-dagen markeres. I forkant 
av markeringen skal vi jobbe med et prosjekt som heter FORUT. 
Her skal vi bli kjent med en fem år gammel jente som heter 
Indrani og møte forskjeller og likheter fra hennes hverdag der 
hun vokser opp i Bangalore, India. Vi skal henge opp flaggene fra 
alle nasjonaliteter som er representert på avdelingen og ha fokus 
på barns rettigheter. I vår barnehage er det viktig at alle føler seg 
inkludert og anerkjent for den de er. 
 

Høst 
Rammeplanen for barnehagen sier at de voksne i barnehagen 
skal synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med 
barna om sammenhenger i naturen (2017:53). 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. Begynner fuglene å reise til varmere strøk?  
 
 
Læringsmål: bli kjent med årstiden høst 
 
Sosialtmål: hvise omsorg for hverandre, hjelpe 
 
Nøkkelord: blad, regn, flagg, hjelpe 
 
  
 

Månedens eventyr:                                                                                                                
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 I oktober forsetter vi å arbeide med det norske folkeeventyret 
om de tre bukkene bruse som skal til seters for å gjøre seg fete. 
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: 

 

«Lille Petter edderkopp» «tomba tomba» «bake bake kake» 
«Ormen den lange» «Navnesang» «Bjørnen sover» «se 
regndråper faller fra skyen ned» 

 

 

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

 

 

Auglend barnehagene  


