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Uke 44 Mandag 31.10 Tirsdag 01.11 Onsdag 02.11 Torsdag 03.11 Fredag 04.11 

 Superklubben: 
Tur med grønn 
 
Skyer og vind:  
Formingsaktivitet: 
Halloween 
 
 

 

 

Superklubben:  
Meg selv og kroppen min 
 
Skyer og vind: 
Tur i nærmiljøet  

Superklubben: 
Butikk på fellesrommet   
Pynt til høsttakkefest 
 
Skyer og vind:  
Handle i butikk 
 
Fiskemåltid 

Høsttakkefest for barna i 
Vålandshaugen 

barnehage 
 

Lapskaus og 
fellessamling 

v/superklubben 

Uke 45 Mandag 07.11 Tirsdag 08.11 Onsdag 09.11 Torsdag 10.11 Fredag 11.11 

 Superklubben:  
Tur med grønn til 
Mosvannet 
 
Skyer og vind:  
Lekegrupper på 
avdelingen 
 
 

 

Utedag 
 
 
 

Marko 3 år!  

Superklubben:  
Meg selv og kroppen min 
 
Skyer og vind:  
Tur i nærmiljøet 
 
 

Superklubben: 
Antall, rom og form 
Kunst, kultur & kreativitet 
 
Skyer og vind: 
Fellesrommet. 
Hinderløype m/musikk  
 
 
Fiskemåltid 

Superklubben:  
Spillgruppe 
Lekegruppe 
 
Skyer og vind:  
Sapere-samling og 
matlaging  
Spillgruppe 

Uke 46 Mandag 14.11 Tirsdag 15.11 Onsdag 16.11 Torsdag 17.11 Fredag 18.11 

 Superklubben:  
Tur med grønn til 
Mosvannet 
 
Skyer og vind: 
Formingsaktivitet  

Utedag

 

Superklubben:  
Meg selv og kroppen min 
 
Skyer og vind 
Tur i nærmiljøet 

PLANLEGGINGSDAG 
Barnehagen er stengt 

 PLANLEGGINGSDAG 
Barnehagen er stengt 

Uke 47 Mandag 21.11 Tirsdag 22.11 Onsdag 23.11 Torsdag 24.11 Fredag 25.11 

 Superklubben: 
Tur med grønn til 
Barnemuseet  
 
Skyer og vind:  
Lekegrupper på 
avdelingen 

Utedag

 
 

Superklubben:  
Meg selv og kroppen min 
 
Skyer og vind:  
Tur i nærmiljøet 

Avslutning tema: 
 
Vennskap og fellesskap 
Fellessamling med innslag 
fra barna  
 
Fiskemåltid 

Superklubben: 
Spillgruppe 
Lekegruppe 
Skyer og vind: 
Sapere-samling og 
matlaging  
Spillgruppe 
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Uke 48 Mandag 28.11 Tirsdag 29.11 Onsdag 30.11 Torsdag 01.12 Fredag 02.12 

 Adventssamling hele 
barnehagen 
 
Superklubben: 
Tur med grønn 
 
Skyer og vind: 
Formingsaktivitet og 
samling m/tema 
overgangen fra høst til 
vinter 

Utedag

 
 

Superklubben:  
Meg selv og kroppen min 
 
Skyer og vind:  
Tur i nærmiljøet 

Kalendersamling 
 
 
Juleaktiviteter 
 
 
 
 
 
 
Fiskemåltid 

Kalendersamling  
 
 
Juleaktiviteter  

 

 

 

Bøker/Fortellinger Sanger/rim og regler Nøkkelord Viktig informasjon:  

Tambar på hyttetur  
1 2 3 for barske barn    
A B C for barske barn    
«Det regner, sier Nora»  
«Nelly og Hamza»  
«Julian er en havfrue»  
Boka om å være venner    
Nelly og Hamza bøkene. 

En ring av gull 
Høsten kommer 
Hvis regnet var av eplesaft og tyggi 
«Regn» 
Se regndråper faller fra skyene 
 
 
 

Vennskap og fellesskap:  
Venn, gruppe, fellesskap, vennskap, 
familie, meg, gleding.   
  
Følelser: Glad, sint, trist, redd  
  
Kroppen 

 

Høst: farger, blader, regn,   
 
 

- Husk foreldresamtaler i november. 
Lister for tidspunkt henger i 
gangen og er sendt ut på e-post. 

- I desember ønsker vi å ha 
adventskalender hvor dere 
foreldre skriver noen ord om 
barnet deres, fint om dette blir 
sendt til oss på e-post før uke 48. I 
samling vil vi lese opp det som står 
på kortet uten å si navn.  
Forslag til innhold: gode ord om 
barnet ditt, interesser, familie 
forhold og spesielle opplevelser.  

- Superklubben: husk sekk og 
drikkeflaske på mandager!  

- Passe på at barna har tilstrekkelig 
med varme klær og yttertøy.  

- Husk foreldresamtaler i november.  
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Oppsummering oktober:  

Da var vi ved veis ende med nok en høstmåned. I oktober har vi hatt mange fine turer med barnegruppen, og vi har brukt skogen og nærmiljøet aktivt. Vi har tatt med oss 

naturen inn på avdelingen, og brukt både farger og materialer i kreative prosesser. Vi har fokusert på vennskap og fellesskap, og gjennom FN-forberedelser snakket om 

barnekonvensjonen og ulike land som er representert i barnegruppen. Det er spennende å se at vi har så mange ulike land/kulturer representert, og å se barna stolt si «det 

er flagget mitt» er fint. Tusen takk til dere alle som kom på FN-dagen. Det ble en fin dag med salg av både lapper, muffins og armbånd fra superklubben. Tilbakemeldingene 

fra barna på den litt spontane sangfremførelsen var at det var litt kjekt, litt skummelt og litt fint, men alt i alt trodde de foreldrene syntes det var veldig fint å høre på.  Vi 

har også hatt mange bursdagsfeiringer på avdelingen denne måneden. Bursdagsbarna lager krone, får bursdagssamling med raketter, sang og velge en bok fra 

bursdagskassen, og avslutter dagen med å lage noe godt til fruktmåltidet sammen med noen gode venner. Vi har også arbeidet med smaks og sanseinntrykk gjennom 

sapere-samlinger og matlaging på fredagene. Gjennom matlaging skal barnehagen legge til rette for måltider og matlaging som bidra til måltidsglede, deltakelse, samtaler 

og fellesskapsfølelse hos barna (Rammeplanen for barnehage, 2017, s. 49). Barna er aktive deltakere i hele prosessen, smaker, lukter, kjenner og hører om maten lager lyd. 

Det er spennende å smake på ulik type mat, og vi kan se at ved å delta i prosessen er det flere barn som smaker og spiser maten. Solskinnssuppe (gulrotsuppe), pastasalat 

med fiskekaker og rottesuppe (spinatsuppe) er klassikere på Blå avdeling, som barna liker. 

Skyer og vind: 

Vi har i oktober sett stor utvikling i barnegruppen. Vi øver kontinuerlig med barna med å tilvende seg gode rutiner som å vente på tur, dele med andre, gå sammen som en 

gruppe på tur, sette ord på følelser, etablere og ta vare på vennskap og bli mer selvstendige i de daglige gjøremålene. Vi opplever at barna har mye kunnskap og svarer godt 

på hva disse tingene innebærer både i og utenfor samling. Barna som har gått fra liten til stor avdeling ser vi også en stor utvikling i forhold til det å føle på trygghet og å 

finne sin plass i det store fellesskapet. Vi opplever at barna er engasjerte og deltakende i aktiviteter, og er i en god utvikling mtp. lekekompetanse. Vi vil også fremover legge 

til rette for aktiviteter og turer med 3-og 4 åringene på Grønn avdeling. 

Superklubben:  

Vi har også i oktober fokusert på gode fellesopplevelser i gjengen på Blå, men også sammen med Grønn avdeling. Vi ser at barna begynner å leke på tvers av avdelingen, og 

vi tenker at de samlingspunktene vi har er viktige når barna skal begynne på skolen. Det er trygt å kjenne flere, og nesten alle barna på blå og grønn skal begynne på Våland 

skole til høsten. Superklubben på Blå avdeling i år er en kreativ gjeng. De siste to ukene i oktober ble det på barnas initiativ satt i gang et stort Halloween-prosjekt som 

resulterte i mange gode stunder rundt tegne/perlebordet. Barn som vanligvis ikke velger tegne- og perleaktiviteter har selv valgt å tegne eller perle både gresskar og 

spøkelser – noen av spøkelsene rakk ikke å henge på avdelingen en gang – for de skulle opp i vinduet hjemme. Rundt bordet sitter praten løst, og mange gode historier blir 

fortalt. Det er fint å være tilskuer til at barna blir enda bedre kjent og de både deler, hjelper og gir gode tilbakemeldinger til hverandre. I november skal vi fordype oss i 

temaet «kroppen min eier jeg». I rammeplanen for barnehagens innhold står det «gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna 

blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser. Barnehagen skal bidra til at barna setter grenser for egen kropp og 

respekterer andres grenser».  
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