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Foreldresamtaler i uke 

44 og 45  

1. 

Velkommen til Gul 

Thilie!       

Tilvenning:                         

vi deler oss i 

lekegrupper, og 

tilpasser oss nytt barn 

og tilvenning. 

2.  

 

  

 

                                

Tilvenning  

3.  

Vi handler grønnsaker på 

«torget» på 

fellesrommet.                             

 

Fiskemåltid  

Tilvenning 

4.          

Høsttakkefest 
Superklubben inviterer 

til fellessamling kl 10.30 

Hver avdeling lager sin 

egen lapskaus  

                           

Tilvenning  
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7.              

Sangsamling: Ingvild 

Tilvenning  

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde nede. 

Lekegruppe ute: gr. 1 

8.  

               

Avdelingsmøter Rød 

og Gul avdeling. Vi 

passer hverandres 

barn.                        

Gul har møte fra      

kl. 09.00 – 10.00 

9. 

Varmmat:                     

Vi baker grove 

rundstykker                     

10.  

 

Vi går på tur, kl. 09.30 

 

Fiskemåltid 

11.           

Fellesrommet:                     

2 grupper.  Musikklek  

                      

Avdelingen: 

språkgruppe; gruppe 1 

Havregrøt til lunsj  
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14. 

Vi feirer Thilie 1 år  

Bursdagssamling: 

Ingvild  

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde oppe. 

Lekegruppe ute: gr. 2  

15.  

Avdelingsmøter        

kl. 09.00 – 11.00                                                             

16. 

Varmmat:                         

Vi lager pasta med 

grønnsaker 

17.  

Planleggingsdag 

Barnehagen er stengt 

18.           

Planleggingsdag 

Barnehagen er stengt 
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21. 

Sangsamling: Ingvild 

Rød og Gul avdeling 

leker sammen på 

uteområde nede. 

Lekegruppe ute: gr. 3  

 

22. 

Avdelingsmøter        

kl. 09.00 – 11.00        

                                                      

23. 

 Lekegrupper  

24. 

 

Vi henter julen frem  

 

 

Fiskemåltid 

25.            

Periodeavslutning 

med fellessamling 

Vi bidrar med et innslag til 

samlingen, og tar med oss 

en matrett til felles lunsj 

på fellesrommet.  
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28.                               

Vi feirer Atheenah 2 år 

Bursdagssamling: 

Ingvild         

Adventssamling på 

fellesrommet.                      

Rød og Gul leker oppe. 

Lekegruppe ute: gr. 1  

29. 

Alexander 2 år 

Bursdagssamling: 

Ingvild  

Avdelingsmøter        

kl. 09.00 – 11.00                                                               

30. 

Varmmat:                     

Vi lager pasta med 

grønnsaker             
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Planmål for perioden: 

• Møte barn med trygge rammer og gi barna en forutsigbar hverdag (Årsplan for 

Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 7). 
 

• Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner (Årsplan for Våland – barnehagene, 2020 – 2022, s. 19). 

 

I november velger vi å hente frem lekegrupper igjen. Vi ser at barnegruppa vår trenger mer tid i 

mindre grupper. I lekegruppene vil fokuset være fellesopplevelser; sampill og felles fokus. Vi vil bruke 

mer tid på Bukkene Bruse, grenseobjektet vårt, slik at barna får et felles språk for videre samspill. Et 

eksempel på en slik fellesopplevelse, med utgangspunkt i eventyret, er leken på fellesrommet der 

alle barna kan trippe og trampe på balansebordene, og delta når eventyret dramatiseres i 

hinderløypa vår. Fellesopplevelser som dette skaper glede og fellesskap, og uhu-opplevelser.               

 

 

 

Sosialt mål for måneden: 
 

•  Ansatte som har barns trivsel og relasjonsbygging som viktige verdier i arbeidet (Handlingsplan 

for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Våland – barnehagene, 2021, s. 6). 
 

• Ansatte som tar foreldresamarbeid på alvor, og som involverer hjemmene i arbeidet med å 

sikre barn et godt oppvekstmiljø. (Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø i Våland 

– barnehagene, 2021, s. 7). 

 

Barns trivsel er viktige verdier i arbeidet vårt, og vi ser at barna trives når de har de samme 

interessene. Språkgruppene er aldersinndelt fordi vi ser, i årets barnegruppe, at barna som er på 

samme alder velger samme type lek. Språkgruppene vil vi også bruke som lekegrupper.  

 

 

 

Overordnet tema for perioden: VENNSKAP OG FELLESSKAP 
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Evaluering av måneden som har vært:  

I oktober startet vi opp med avdelingsmøter, og har hittil hatt 2 tirsdager med møter. Dette har gått 

over all forventning, og barna virker trygge i møte med barn og voksne på Rød avdeling. Vi har siden 

september hatt lek med Rød avdeling nettopp for å trygge og bygge relasjoner. Vi forsterker 

møtedagen med bilder av Rød avdeling.  

Vi har også hatt vår første male-økt i forkant av FN-dagen og produksjon av kunst som skulle selges. 

Vi skal leke oss mer med formingsmateriell i desember. 

I oktober har alle gruppene hatt språksamlinger sammen med Ingvild. Utgangspunktet har vært 

koffert med kjente konkreter og boka «Fie og Milo kler på seg». Konkretene er figurer som barna 

knytter opp til kjente sanger, som f.eks buss, pinnsvin og andre dyr. I boka om Fie og Milo blir vi med 

når Fie skal kle på seg for å gå ut å leke. 

 

 

Temaarbeidet videre:  

Vi har startet arbeidet med «Tiltaksmodellen», modellen som kan hjelpe oss til å visualisere 

visjonen vår for hvor vi vil.               

«Nasjonale føringer for inkluderende praksis i barnehage» 

• Å styrke inkluderende praksis er å forbedre kvaliteten på det ordinære 

barnehagetilbudet.  

• Barnehagen skal arbeide målrettet for å styrke laget rundt barnet og ha tverrfaglig 

kompetanse nærmere barna. 

• Gode, lokale støttesystemer er viktige for å lykkes med et tilpasset og inkluderende 

tilbud til alle barn. 

• Kompetanseløftet – en satsning for økt kollektiv og tverrfaglig kompetanse for å 

skape helhet og sammenheng i hjelpen alle barn får. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og 

inkluderende praksis (udir.no)  

 

På Gul har vi startet med visuell forsterkning – symboler og bilder på dagsplan som viser 

aktiviteter og overganger gjennom dagen. Vi bruker det på den konkrete dagsplanen, men 

bilder er også limt opp der vi utfører rutiner for å forsterke det vi gjør der og da. Vi skaper 

forutsigbarhet, og inkluderer på denne måten også dem som ikke kommuniserer med ord 

enda.  

Visuelle dagstavler og symboler: «Helt nødvendig for noen, men bra for alle!» 
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Informasjon: 

• Thilie begynner hos oss 1. november  

• Bursdagsfeiringer på Gul: barnet tar med seg frukt hjemmefra; f.eks oppkuttet frukt 

på fat eller fruktsalat. På avdelingen vil vi i forkant lage krone sammen med barnet. 

På selve dagen har vi bursdagssamling der barnet er i fokus med kappe, krone og 

bursdagssang, og vi spiser den medbragte frukten etter lunsj. Vi tar bilder til 

bursdagsplakat som barnet får med hjem i etterkant.  

• Minner om planleggingsdager 17. og 18. november. Barnehagen er da stengt.  

 

  

 

Med hilsen Ingvild, Halina og Linda 

Periodens bok: 

 

 

 

 

Månedens sanger:  

«Bukkene Bruse»              

«Hi, Hello»                         

«Det e godt å ha någen» 

«Høsten kommer»           

«Når bladene de faller ned» 

 

 

Lekegrupper/språkgrupper: 

Gruppe 1: Ella, Ella Gurie 

og Aurelia  

Gruppe 2: William, 

Atheenah og Alexander  

Gruppe 3: Constance, 

Hugo og Thilie  

 

 


