
MÅNEDSPLAN SEPTEMBER  
 

Uke 36 Mandag 5.09 Tirsdag 6.09 Onsdag 7.09 Torsdag 8.09 Fredag 9.09 

Tema: vennskap og 
fellesskap 

Superklubb: 
Tur 
 
Skyer og vind:  
Lekegrupper på 
avdelingen 

 

 
UTEDAG 

Superklubb: 
Gleding 
 
 
Skyer og vind:  
Tur i nærmiljøet 

Superklubb:  
Antall, rom og form 
 
Skyer og vind: 
Motorisk aktivitet  
Fellesrommet.  
 
Fiskemåltid 

Superklubb: 
Saperesamling 
Matlaging 
 
Skyer og vind: 
Bevegelseslek  

Uke 37 Mandag 12.09 Tirsdag 13.09 Onsdag 14.09 Torsdag 15.09 Fredag 16.09 

Tema: Vennskap og 
fellesskap 

Superklubb: 
Tur 
 
Skyer og vind:  
Lekegrupper på 
avdelingen 

 

 
UTEDAG 

Superklubb:  
Gleding 
 
Skyer og vind: 
Tur i nærmiljøet 
 
Husk: Familiemiddag!  

Superklubb:  
Antall, rom og form 
 
Skyer og vind: 
Huset mitt 
 
Fiskemåltid 

CHRISTER 3 ÅR 
 
Superklubb: 
Huset mitt 
 
Skyer og vind:  
Saperesamling 
Matlaging 

Uke 38 Mandag 19.09 Tirsdag 20.09 Onsdag 21.09 Torsdag 22.09 Fredag 23.09 

Tema: 
Brannvernuke!  
 
 

Superklubb: 
Tur 
 
Skyer og vind:  
Lekegrupper på 
avdelingen 

 
UTEDAG 

Superklubb: 
Gleding 
 
 
Skyer og vind:  
Tur i nærmiljøet 

Superklubb:  
Antall, rom og form 
 
Skyer og vind: 
Huset mitt 
Fiskemåltid  

Superklubb:  
Saperesamling 
Matlaging 
 
Skyer og vind:  
Bevegelseslek 

Uke 39 Mandag 26.09 Tirsdag 27.09 Onsdag 28.09 Torsdag 29.09 Fredag 30.09 

Tema: Vennskap og 
fellesskap  

Superklubb: 
Tur  
 
Skyer og vind:  
Lekegrupper på 
avdelingen 
 

 
 

UTEDAG 

Superklubb:  
Gleding 
 
 
Skyer og vind:  
Tur i nærmiljøet 

 
FOTOGRAFEN  
KOMMER TIL 

BARNEHAGEN 
 
 

 

Superklubb:  
Huset mitt 
 
Skyer og vind:  
Saperesamling 
Matlaging 
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Bøker/Eventyr Sanger/Rim/regler Nøkkelord Viktig informasjon: 
Boka om å være venner 
Tambar er et troll 

Tambar og sjøormen   
B for bestevenn   
Der Agnes bor 

Nelly og Hamza  

Det regner, sier Nora 

 

 

 

 

«Det e godt å ha någen» 
«Hei, hello» 
«Navnesang»  
«En ring av gull» 
«Hvis regnet var av eplesaft og tyggi» 
«Se regndråper faller fra skyene» 
«Vi er en familie på fem» 
«Høsten kommer» 
«inne i min munn» 
«Regn» - Sigbjørn Obstfelder  
«Nødnummersangen»  

Vennskap og fellesskap: 
 
Venn, gruppe, fellesskap, vennskap, familie, 
meg, sint, glad, trist, vanskelig, hjelp 
 
Høst: årstid, høst, september,  
 
 
 
 
 

 

  
- Sandra er ansatt som ny pedagog på Blå 

avdeling. Vi ønsker henne hjertelig 
velkommen den 15.september! 
 

- Fint om dere som ikke har sendt inn 
familiebilder gjør dette snarest! Vi trenger de 
til prosjektjobbing i barnehagen.  
 
 

- I garderoben er det fint om dere pakker ut av 
sekkene/veskene med klær, vi øver på at 
barna selv skal finne frem uteklærne sine og 
det gjør det vanskelig når alt ligger i en bagg. 
  

- 14.september: Familiemiddag, fra kl 15.00 – 
se eget skriv på tavle i gangen.  
 
 

- 29.september: Fotografering 
- Ragnhild har begynt på videreutdanning, 

deltidsstudium. Det vil være vikar på blå de 
dagene hun har skole- og lesedager.  
 

- Vi starter opp med fiskemåltider i september, 
det får vi levert hver torsdag.  
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Evaluering for august måned:  

I august startet vi med temaet «Vennskap og fellesskap», og vi har hatt fokus på at alle skal føle seg velkommen og trygge på Blå avdeling. Overgangen fra 

Gul og Rød avdeling ble trygg og god når en kjent voksen var med oss på Blå de første ukene etter sommerferien. De nye barna som kom helt utenifra har 

også hatt en god overgang til ny barnehage, og ble fort trygge på både barn og voksne i gruppen. 

Vi satte raskt i gang arbeidet med temaet vennskap og fellesskap, og de nye barna kom raskt inn i gruppen og vi ser at nye vennskapsrelasjoner er etablert. 

Superklubben har i august utformet normer for samhandling på avdelingen, eller «venneregler» som vi har valgt å kalle det. Superklubben har også vært på 

tur og vist frem husene sine. Dette ble to veldig fine dager, som knyttet superklubben tettere sammen som en gruppe. Vi har jobbet med bøken «Tambar er 

et troll», «Boka om å være venner», «Monsterbråk» og «Monsterbesøk», som alle har vennskap og vennskapsrelasjoner som hovedtema.  

Vi ser også at barna i gruppene skyer og vind har knyttet nye vennskapsbånd og begynt å utvide vennekretsen sin. Gjennom fellesopplevelser som tur, lek på 

fellesrom, samling og små grupper ser vi at barna får rom til å etablere vennskap. Gjennom felles aktiviteter ser vi at barna får felles referanser som de drar 

med seg inn i leken. Vi har tilpasset gruppene, og organisert de voksne slik at barna har fått tid til å bli kjent og etablere relasjoner. Gjennom å bygge gode 

miljøer i smågrupper ser vi at alle finner sin plass og tørr å si sin mening og vise følelser. Når personalet er tett på ser vi at barna finner trygghet til å leke, 

utforske og lære. I samling har vi begynt å jobbe «Nelly og Hamza». I august har vi lest boken «Nelly kan», denne boken har som mål å bevisstgjøre barna på 

egen selvfølelse og mestring, og å gi dem eksempler på hva de kan gjøre når det er noe de selv eller andre ikke mester.  

 

September temaarbeid videre:  

I september vil superklubben starte med temaet «gleding». Hva gjør meg glad, og hvordan kan jeg gjøre andre glad er fine spørsmål som vi drar med oss inn 

i jobbingen med å etablere vennskapsrelasjoner og også i målet om hvordan vi kan lære å beholde vennskap. I september starter vi også opp med tur og 

grupper sammen med superklubben på Grønn avdeling. På grønn avdeling er det også 11 barn som skal begynne på Våland skole, og det å etablere gode 

vennskapsrelasjoner er en del av det å bli klar til skolestart. Ved å samle hele superklubben i Vålandshaugen barnehage bidrar vi til at alle som skal begynne 

på Våland skole blir kjent med hverandre før skolestart og opplever positivt samspill (jf. Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø, s.6). 

Skyer og vind skal fortsette med neste Nelly og Hamsa bok som, som tar for seg ulike følelser. Vi skal også i gang med enkle former for regellek som «hvem 

er under teppet» og «bjørnen sover». Leken i barnehagen skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling 

(Rammeplanen, s.20). Gjennom enkle former for relgellek må barna bruke oppmerksomhet og arbeidsminne for å være med på leken. De må rette 

oppmerksomheten mot det å lytte til reglene i leke, de må huske lekens gang og for å holde seg til reglene må de følge godt med. Med voksenstyrte 

aktiviteter danner vi grunnlaget for viktige sosiale møter og er med på å bygge gode miljøer i små og store grupper (Handlingsplan for psykososialt 

barnehagemiljø, s.4) 
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MÅL FOR PERIODEN 
 
Hovedmål:   
 
Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med 
andre, oppleve vennskap og lære og beholde venner (Årsplanen, s. 
19).   
Delmål:   
Utforme normer for samhandling i fellesskap (Årsplan, s. 19)  
 
Støtte barn i å ta andres perspektiver  (Årsplan s.19)  
 
Støtte barn i å sette egne grenser (Årsplan, s.20)  
 
Glede andre (Årsplanen s, 19)   

  
 

SOSIALE MÅL FOR PERIODEN: 

 

Alle barn skal oppleve og erfare at de er betydningsfulle for 
fellesskapet (Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø, s.6) 
 
Alle barn skal oppleve og erfare at de er i positivt samspill med barn og 
voksne (Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø, s.6)  
 
Bygge gode miljøer i små og store grupper (Handlingsplan for 
psykososialt barnehagemiljø, s.4)  

 

 

STRATEGIER FOR Å NÅ MÅLENE: 

 

Dette kan vi se ved at de ansatte:  

• Møter barna med trygge rammer og gi barna en forutsigbar hverdag.   

• Opptrer autoritativt    

• Bruker trygghetssirkelen aktivt i møte med barn  

• Har en lyttende innstilling til barnas mangfoldige uttrykk  

• Aktivt møte alle og tilrettelegger for gode dialoger og samtaler   

• Legger merke til, bekrefte, synliggjør og forsterker positive samspill  

• Er gode rollemodeller som har positiv språkbruk og atferd  

• Skal legge til rette for og aktivt delta i lek og aktivitet i små grupper   
  

Vi merker det på barna ved at:  

• De smiler og viser glede sammen   

• Deltar i og inviterer andre inn i leken   

• Har venner   

• Tørr å si i fra dersom det er noe som ikke er bra  

• Barna oppsøker og lar seg trøste av en voksen  

• De starter og deltar i lek og aktiviteter   
  

 

 


