
Månedsbrev November - Rødkløver 
 

I september, oktober og november har vi temaet: «Vennskap og fellesskap». Vi tar med oss 

hovedmålet og sosialt mål for oktober inn i november       

 

Evaluering av måneden som har vært - OKTOBER: 

Det har dannet seg et godt fellesskap på Rødkløver. Barna kan navnene til hverandre, som vi ser i 

både direkte og indirekte tale. De minste barna som fortsatt har lite verbalspråk viser det ved å peke 

på barnet som de voksne sier navnet til. Barna uttrykker fortsatt gjensynsglede når de ser hverandre 

igjen og oppsøker hverandre. De vinker til hverandre og er glade for å se hverandre når de 

ankommer barnehagen, og når de skal hjem blir de glade på hverandres vegne når de ser foreldrene. 

De viser også omsorg for hverandre, noe vi ser gjennom at de gir hverandre klemmer når de er lei 

seg, hjelper hverandre, deler og inkluderer hverandre i lek. 

Temaarbeidet videre: 

Vi kommer til å fortsette med å skape gode felles opplevelser blant barna ved bruk av musikk, sang 

og dans. Dette er en kjekk arena for lek, fellesskap og språk. Vi fortsetter med gruppeinndelinger. 

Målet med gruppene er at barna blir godt kjent med hverandre og skaper gode relasjoner med andre 

barn og voksne i trygge omgivelser. Gruppene gjør det også lettere for oss voksne å være mer 

Mål for perioden 

Planmål: Støtte barnas initiativ til samspill 

og bidra til at alle kan få leke med andre, 

oppleve vennskap og lære å beholde 

venner (Årsplanen, s. 18). 

Sosiale mål for perioden 

Alle barn skal oppleve å få hjelp og støtte 

av ansatte som tar barns opplevelser på 

alvor (Handlingsplan for psykosoialt 

barnehagemiljø, s. 3). 

Strategier for å nå målene 

Dette kan vi se ved at de ansatte:  

- Er imøtekommende og varme.  

- Er på gulvet og tilstedeværende.  

- Er inkluderende og lekne.  

- Veileder i lek og skaper gode møter mellom barn.  

- Gir barna mange gode og kjekke fellesopplevelser.  

- Støtter barnas sosiale samspill  

Vi merker det på barna ved at:  

- De sier god morgen til hverandre når noen kommer og ha det bra til hverandre når noen 

skal hjem.  

- De viser alle følelser.  

- De oppsøker de voksne når de trenger dem.  

- God toddler lek blant barna.  

- Barna oppsøker hverandre. 



imøtekommende og tilstedeværende. Vi fortsetter å fortelle eventyr for å gi barna en felles referanse 

og utviklende fantasi. Vi vil fortsette rolleleken, da barna lærer å ta hensyn til hverandre og de lærer 

også å samarbeide. Rolleleken er derfor en viktig funksjon med hensyn til utviklingen av barnets 

sosiale kompetanse (Haugstad, 2018).  

Annen info fra Oktober 

18 oktober feiret vi Kari sin bursdag! Barna var med å lage bursdagskrone til henne og dekorerte den 

med fine klistermerker. De samarbeidet bra og endte opp med en kjempefin rosa krone. Kari var 

kjempefornøyd       

24 oktober feiret vi FN dagen. Barna har jobbet med en plakat som nå henger på døren til Rødkløver. 

Alle barna fikk hver sin farge, fikk male hendene og trykket dem på plakaten. Slik ble «Ulike sammen» 

plakaten skapt, som viser at Rødkløver skal være et fellesskap uavhengig av farger og ulikheter. På 

selve dagen hadde vi samling med ulike sanger og barnas rettigheter.  


