
Overordnet tema for perioden 
August – Desember:
VENNSKAP OG 
FELLESSKAP

Planmål for perioden
Hovedmål: «Personalet skal støtte 
barna i å sette egne grenser, 
respektere andres grenser og finne 
løsninger i konfliktsituasjoner». 
(Årsplanen s. 20). 

Delmål: «Det er de voksnes ansvar 
å støtte barn i etablering av 
vennskap og utvikling av 
lekekompetans». (Årsplan for 
Våland-barnehagen s.1).

Velkommen alle i saman til eit nytt 
barnehageår. Me opplever ei 
barnegruppa som er glad for både 
komme inn i rutinar igjen og skape 
god leik i gruppa. Opplevde stor 
gjennsynsglede mellom fleire av 
barna. Tydelig å sjå at barna har 
sakna kvarandre. Samtidig har det 
vore ei stor omveltning på avdelinga 
gjennom sommaren. Førskulebarna
har slutta og gått over i skulen, 9 
nye barn har kommet inn til oss og 
1barn kommer no i September. Med 
nye barn og savn etter dei store 
barna vart det viktig at dei vaksne
var positiv støttande og tilgjenngelig
tilstede i leiken og i dei nye leike 
konstellasjonane. Barna arbeidar
med å finne seg til rette på sitt 
aldersnivå. 3 åringane har gått frå å 
vera eldst på småbarnsavdeling til å 
bli yngst på storbarns avdeling og 4 
åringane er blitt «midt i mellom», 5 
åringane er blitt dei eldste. I tillegg 
er dei blitt førskulebarn og 
forventningane er større. 
Takk for god tillit til oss, dåke er 
gode, tøffe og sterke foreldre. 



Sosialt mål for månaden
Mål: «De ansatte må være kompetente, 
de må være observante, lydhøre og de 

må kunne samarbeide med foresatte
for å sikre barn en god og trygg

barndom hvor krenkelser og mobbing 
ikke forekommer».

(Handlingsplan for et trygt og godt
psykososialt barnehagemiljø i Våland-

barnehagene s.6)

Me arbeider vidare med dette målet i
september. Me bruker vennegrupper, 
fellesopplevelsar med ulike materiale

og fast fortelling/eventyr/bok for best 
byggje gode relasjonar til barna og

mellom barna. Me vaksne skal vera der 
barna er. «Det er de voksnes ansvar å 

støtte barn i etablering av vennskap og
utvikling av lekekompetanse».

(Årsplan s. 17).  

Evaluering av måneden som har vært:
I august var me gode til å starta opp

med faste og gode samlingar kvar dag. 
Dette er med på å skape ein trygg og

forutsigbar dag for barna. Me har hatt
fokus på fellesskap og samhandling

med kvarandre. I tillegg har me fått i
gong gode turar og gode rutinar rundt

turane. Me har også fordypa oss I 
Pulverheksa og hennas venner.    

Temaarbeid vidare: 
Me på Løvetann har valgt

vennegrupper, fellesopplevelsar med 
ulike materiale og fast 

fortelling/eventyr/bøker som tema for 
hausten. Me ønsker å ha fokus på

hausten og det som hausten gir oss av 
frukt og bær. Me vil lage syltetøy og litt

ulike matrettar som inneheld frukt og
grønnsaker for haust sesongen. Me 

planlegger også tema rundt Dinosaurar. 
Mange barn som er opptatt av desse

dyra. 
Me vil vektleggja raushet for kvarandre

- samtidig som me øver på å setja
grenser og respektera andre sine 

grenser i aktivitetar og i leiken gjennom
barnehagedagen. 

Me vil nytta vennesamlingar og
språksamlingar for å skapa gode

fellesopplevelsar, undring og gode
samtalar.



Månedsplan – September 
Periodetema: Vennskap og 

fellesskap

UKE 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 01.10 Fredag 02.10

Tema:

Vennskap 

og 

fellesskap

Fokus:

Hausten

Språksamling

Tur til «Lottas» 

leikeplass

Sangsamling

Førskulen: 

Ut på tur

UKE 36 Mandag 05.10 Tirsdag 06.10 Onsdag 07.10 Torsdag 08.10 Fredag 09.10

Tema:

Vennskap 

og 

fellesskap

Fokus:

Hausten

Vennesamling

Gode aktivitetar

inne og ute 

Vennesamling

Fiskemåltid

Tur til «Lottas» 

leikeplass

Vennesamling

Førskulen: 

Arbeider på 

Fellesrommet

Språksamling

Varmmat

Tur til Banen

Sangsamling

Førskulen: Ut 

på tur

UKE 37 Mandag 12.10 Tirsdag 13.10 Onsdag 14.10 Torsdag 15.10 Fredag 16.10

Tema:

Vennskap 

og 

fellesskap

Fokus:

Hausten

Vennesamling

Gode aktivitetar

inne og ute 

Vennesamling

Fiskemåltid

Tur til «Lottas» 

leikeplass

Vennesamling

Førskulen: 

Arbeider på 

Fellesrommet

Språksamling

Varmmat

Tur til Banen

Sangsamling

Førskulen: Ut 

på tur

Andre: 

Film/bilde 

samling

UKE 38 Mandag 19.10 Tirsdag 20.10 Onsdag 21.10 Torsdag 22.10 Fredag 23.10

Tema:

Vennskap 

og 

fellesskap

Fokus:

Hausten

Vennesamling

Gode aktivitetar

inne og ute

Vennesamling

Fiskemåltid

Tur til «Lottas» 

leikeplass

Vennesamling

Førskulen: 

Arbeider på 

Fellesrommet

Språksamling

Varmmat

Tur til Banen

Sangsamling

Førskulen:

Ut på tur

Andre: 

Film/bilde 

samling

UKE 39 Mandag 26.10 Tirsdag 27.10 Onsdag 28.10 Torsdag 29.10 Fredag 30.10

Tema:

Vennskap 

og 

fellesskap

Fokus:

Hausten

Vennesamling

Gode aktivitetar

inne og ute

Vennesamling

Fiskemåltid

Tur til «Lottas» 

leikeplass

Vennesamling

Førskulen: 

Arbeider på 

Fellesrommet

Språksamling

Varmmat

Tur til Banen

Sangsamling

Førskulen: 

Ut på tur

Andre: 

Film/bilde 

samling


