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I september måned hadde vi fokus på å få trygghet på avdelingen for 
de nye barna. Vi så at de trengte ro og å være i små lekegrupper og 
derfor har vi av og til tatt noen av de gamle barna inn på lekerommet 
med de nye barna og andre ganger latt de være inne mens de andre 
har gått ut. Vi har også startet litt med forming, barna har malt bilde av 
føtter og hender, det syntes de var spennende. I tillegg har de malt 
bilde med hjelp av ulike ting som svamp og kost, for å kjenne på ulikt 
materiale og utforske. September været har vært vått og vi har kost 
oss ute med å hoppe i sølepytter, ha spade og bøtte med vann, hoppe 
i sølepytter og rutsje på raske rutsjebaner. 
 
Vi hadde brannvernuke i uke 38 og da startet vi hver morning med 
felles dans på fellesrommet med «Bjørnis» og «bli med dansen». Vi 
farget bilde av brannbil og hadde samlinger inne hver morning. Ute 
hadde vi en felles samling med Koalaene hvor barna fikk slukke 
laminerte brannbiler som hang på lekehytta og fikk teste brannslangen 
selv. Det blir også utført en brannøvelse torsdag 29.09.22 

Planer for oktober: 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Da er vi allerede kommer til oktober og høst.  
  
De første høst tegnene har begynt å vises. Bladene faller, og 
temperaturen har nå begynt å synke. Det er mange forandringer som 
skjer når man går fra en årstid til en annen, og disse fenomenene er 
det viktig å ta vare på.  
Barns møte med naturen er viktig for opplevelser og erfaringer. Disse 
erfaringene fremmer forståelse for naturens egenart. Vi vil ha ulike 
aktiviteter som formings aktiviteter, lek ute i naturen(blader).  
 
Vi vil også fortsette denne måneden med vennskap, der vi vil 
vektlegge mer av samhold og inkludering, dette vil vi gjøre gjennom 
lek, samlinger og aktiviteter.  
 
Den 24. oktober er det FN-dagen denne dagen, da vil vi ha fokus på 
hva denne dagen betyr. Gjennom «Venne bøkene» vil vi med enkle 
fortellinger gi barna en forståelse for betydningen av toleranse og 
respekt for andre mennesker. Disse bøkene er basert på 
barnekonvensjonen. Vi skal også henge opp flagg fra de ulike landene 
som er representert fra vår avdeling.  
 
I denne måneden skal vi arbeide 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. Dette vil være 
hovedtemaet rundt FN og markeringen av den Dette prosjektet kalles 
Forut. 
 
Vi har startet med ordenshjelp og har 1 ny for hver uke. Da får barnet 
velge sang til måltidene ut fra vår sangboks og å hjelpe til med å dele 
ut flasker. De store er blitt flinke til å gå på toalettet og får stempel med 
blomst og frosk. Det synes de er veldig kjekt og er stolte av det. 
 
  



AUGLEND BARNEHAGENE 

I Rammeplanen står det at barnehagen skal alle barn kunne erfare å 
være betydningsfull for fellesskapet og å være i positivt samspill med 
andre barn og voksne (Du, 2017,s.9)  
 
Det står også at 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 (Du, 2017, s.9)    
 
 
 
 
 
Hovedmål: Inkluderende fellesskap 
 
Sosialt mål: vise omsorg og være en god venn. 
 
Språk mål: blad, grønn, brun, gul, rød, høst, regn   
 
Lærings mål: bli kjent med de ulike nasjonalitetene som er                                    
representert på vår avdeling og årstiden høst. 
 
 
 

Månedens bursdags barn: 

 

  
 
 
  Ingeborg 2-år 10.oktober hipp hurra                                                                                                       
                                                                                                           

Månedens 
sang/regle/bok/eventyr: 

 

-Vrimleboken høst 
-Gullhår og de tre små bjørnene  
-Vennebøker 
 
Sanger: høsten kommer adjø da sommer, alle blader de vokser på 
trærne, regn regn, bjørnen sover 

Praktiske opplysninger: 
 

• Nå som høst er her er det viktig at barna har klær til å være 
ute i alt vær. Husk å sjekke at barna har nok bytte klær og 
varme klær. Dere foresatte har ansvar å sjekke at barnet ditt 
har nok bytte klær og ytterklær som passer til været. 

• Husk hver fredag skal alt av yttertøy hjem 

• Viktig at dere sender en melding eller ringer avdelingen 
dersom barnet er syk / blir hjemme. Telefon nummeret til 
Pandaene: 468 34 502 

• Aktiviteter starter kl: 09.15 

• Fint om dere merker alt av klær, sko og utstyr 
 

 

Hilsen oss på Pandaene: Beatrice, Nina, Anita og Paula. 

 

 

 


