
Månedsbrev Oktober - Rødkløver 
 

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

hovedmålet og sosialt mål for september inn i oktober       

 

Evaluering av måneden som har vært - SEPTEMBER: 

I september har vi brukt tiden på å bli kjent og trygge på hverandre, som vi også gjorde i august. For å 

bli enda bedre kjent og trygge på hverandre har vi denne måneden startet opp med å dele oss i 

grupper på en voksen og tre barn. 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 imøtekommende og tilstedeværende. 

Denne måneden har vi fokusert mye på eventyret «Bukkene Bruse», noe vi også skal fortsette med 

inn i oktober og november. Barna har blitt godt kjent med eventyret, noe vi ser gjennom leken til 

barna. I konstruksjonslek ser vi det gjennom bygging av bro med duplo og tog baner, og i rollelek 

gjemmer de seg i lekehuset mens de banker i taket og spør hvem som er der. Ved spisebordet eller 

tegnebordet begynner de å synge bukkene bruse sangen, og på tur i skogen leter de etter både troll 

og bukker.  

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. 



Det har dannet seg et godt fellesskap på Rødkløver. Barna kan nå 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. De viser også omsorg for hverandre, noe vi ser gjennom at de gir hverandre klemmer når de er 

lei seg, hjelper hverandre 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 vil også jobbe videre med eventyret 

«Bukkene Bruse» gjennom rollelek, fortelling og musikk. Ved å fortelle eventyr vil barna ha en felles 

referanse, barnas fantasi utvikles og barna får leve seg inn i en annen og fantastisk verden. Rolleleken 

er en fin måte å uttrykke seg på for barn, da barnet får muligheten til å ta i bruk ny innlærte ord i en 

språklig dialogsituasjon. Ord får først full ut sin mening når de forekommer i en jeg-andre-situasjon 

med helkonkreter. Rolleleken er også viktig sett i en samspillssammenheng. I rolleleken lærer barna 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 September 

Vi har også hatt brannvernuke i september. Denne uka brukte vi på å lære oss rutiner for brannvern. 

Barna fikk se hvor brannalarmer, brannslukkingsapparater og nødutganger er, og de fikk være med 

på brannøvelse. Barna fikk vite når brannalarmen skulle ringe og hvor alle skulle gå når den ringte. 

Barna hadde allerede fått på seg yttertøy og ventet på at alarmen skulle gå, og da den gikk var det 

full entusiasme og de fulgte oss voksne ut. Dette ble en spennende øvelse for barna som ble snakket 

mye om i ettertid. Dette er en viktig øvelse for at barna ikke skal bli redde av den høye lyden når 

alarmen går av ved en eventuell ekte brann, og for at de skal vite nøyaktig hva de skal gjøre og hvor 

de skal gå. Vi kommer til å ha flere brannøvelser i fremtiden både med og uten yttertøy, i aktivitet 

eller ved spisebordet.  

Vi hadde fotograf på besøk den 28 september, hvor det ble tatt bilder av barna individuelt, 

søskenbilder og felles avdelingsbilde. Til neste gang er det fint om alle som skal være med på bilder 

er i barnehagen til senest 8.30, og de som skal være med på frokost før fotografering er i barnehagen 

senest 8.15. 

 


