
MÅNEDSPLAN OKTOBER 
 

Uke 40 Mandag 03.10 Tirsdag 04.10 Onsdag 05.10 Torsdag 06.10 Fredag 07.10 

 Superklubb: 
Tur 
 
 
Skyer og vind:  
Formingsaktivitet 

Utedag 
 
 
 
 

 
Vegard og Brage 4 år 

Superklubb: 
Temaarbeid FN 
 
Skyer og vind:  
Tur (Samling ute) 

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

Superklubb:  
Saperesamling og 
matlaging  
Spillgrupper 
 
Skyer og vind:  
Lekegrupper på 
avdelingen 

Uke 41 Mandag 10.10 Tirsdag 11.10 Onsdag 12.10 Torsdag 13.10 Fredag 14.10 

Høstferieuke Fellestur hele 
avdelingen 

 
 

Lekegrupper på tvers 
 

Fellesrom 
 

 
Bakedag 

 
 
 

Lekegrupper på tvers 
 

Fellesrom 

Leke-dag 
Barna ønsker en «ta med 
egne leker i barnehagen 

dag» 
 

Saperesamling og matlaging 

Uke 42 Mandag 17.10 Tirsdag 18.10 Onsdag 19.10 Torsdag 20.10 Fredag 21.10 
 Superklubb: 

Tur 
 
Skyer og vind: 

Formingsaktivitet 
 
Torben 5 år (16.10)  

Utedag Superklubb: 
Temaarbeid FN 
 
Skyer og vind: 
Tur (Samling ute) 
 

Simona 5 år 

Superklubb:   
Antall, rom og form  
  
Skyer og vind:  
Motorisk aktivitet   
Fellesrommet.   
Fiskemåltid  
Ole 5 år 

Superklubb:  
Saperesamling og 
matlaging  
Spillgrupper 
 
Skyer og vind: 

Lekegrupper på 
avdelingen 

Uke 43 Mandag 24.10 Tirsdag 25.10 Onsdag 26.10 Torsdag 27.10 Fredag 28.10 

 FN DAG 
Mer info kommer 

 
 
 

Utedag 
 

Superklubb: 
Spill og lekegrupper 
 
Skyer og vind:  

Tur (Samling ute) 
 

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

Superklubb:  
Spillgrupper 
 
Skyer og vind:  
Saperesamling og 
matlaging 

 
Sunniva 5 år 

 



MÅNEDSPLAN OKTOBER 
 

Bøker/Eventyr Sanger/rim/regler Nøkkelord Viktig informasjon: 

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   
 

Tambar og Sjumilsstøvlene   
 

Det e godt å ha någen   
Skal vi være venner    
Vi er en familie på fem   
I en skog en stue lå   
Oktober sang   
Hvis regnet var av eplesaft og 
tyggis   
Se regndråpene falle fra skyene   
Høsten kommer   
 

Vennskap og fellesskap: 
Venn, gruppe, fellesskap, vennskap, 
familie, meg, gleding.  
 
Følelser: Glad, sint, trist, redd 
 
Høst: farger, blader, regn,  
 
FN: barnekonvensjonen og bærekrafts 
målene 

Superklubb: Husk sekk og 
drikkflaske til turdager 
 
Leke-dag: Barna har etterspurt en 
egen dag til å ha med leker i 
barnehagen. Barna kan ta med en 
leke hver.  
 
Minner om at syke barn ikke skal i 
barnehagen. Vi har ikke kapasitet til 
å ta vare på barn som ikke er i form.  
 
 

 

Evaluering september:  

På Blå avdeling har vi hatt en god september måned. Vi har fortsatt med temaet «Vennskap og fellesskap», og ser at barnegruppen nå 

begynner å komme på plass på Blå avdeling. I fellesskap har vi utformet normer og regler for hvordan vi ønsker å ha det i fellesskapet vårt 

(delmål fra prosessplan). Barna reflekterer godt rundt hvordan vi skal være i samspill med hverandre, og med god støtte i ulik barnelitteratur er 

samtalene rundt «hvordan være en god venn» spennende. Bøkene «Monsterbråk» og «Monterbesøk» har vært flittig lest i samlingsstund. 

Denne perioden har vi også fått jobbet inn faste og gode rutiner for hvordan hverdagen skal være. Dette er med på å skape en trygg og 

forutsigbar hverdag for barna. I uke 38 fordypet vi oss i brannvern, og hadde ikke mindre en to brannøvelser, slukket «flammer» med 

vannslangen ute, og i samling lærte vi om gode brannvettregler.   

Skyer og vind har fortsatt med «Nelly og Hamza», hatt fine turer i nærmiljøet med utesamlinger og jobbet med temaet høst. De har 

eksperimentert med høstfargene og fått tatt i bruk sansene i ulike formingsprosjekter. Vi ser at barna drar paralleller fra «Nelly og Hamza» 

bøkene til hverdagssituasjonene i barnehagen. I garderoben har påkledning selv for de minste blitt en lek, da de større barna i gruppen stiller 

opp, hjelper til og de prøver selv.  
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Superklubben har jobbet med bøkene «Tambar er et troll» og «Tambar og sjøormen». Dette er fine bøker om vennskap og fellesopplevelser, og 

vi ser at metodene «lesestund» og «dialogisk lesing» treffer barna i superklubben godt. Av og til er det godt å legge seg ned, slappe av og lytte 

til høytlesning. Andre ganger er det å ha en dialog rundt det vi leser, åpenhet for barnas spørsmål, undring og refleksjoner, samt barnas egne 

tanker og fortellinger rundt temaet det som blir hovedfokuset når vi leser en bok. Samarbeidet med grønn avdeling på mandager og torsdager 

er også veldig fint, vi ser at barna allerede begynner å bli kjent på tvers av gruppene og finner hverandre igjen i uteleken i barnehagen. Vi 

fortsetter med fellesturer på mandager og grupper på torsdagene.  

Temaarbeid videre i oktober:  

I september startet vi opp med saperesamlinger og matlaging i superklubben. Dette arbeidet kommer vi også til å gå i gang med sammen med 
skyer og vind. Sapere/saperesamling er en enkel metode som bygger opp kunnskap om de fem sansene våre: syn, lukt, smak, følelse og 
hørsel.  Målet med Sapere er at barnet skal få muligheten til å:   

• Bli kjent med sansene sine og sin egen smak  
• Å trene opp et språk for å uttrykke det de opplever  
• Å våge å prøve nye matvarer og matretter  
• Å ville spise mer variert  
• Å lære at råvarer og mat er spennende og moro  
• Å lære at måltidene er en viktig del av vår kultur og natur, og at de påvirke miljøet  
 

Det er to grunnleggende «regler» for Sapere:   
• Alle har rett til sin egen smak, det finnes ikke noe riktig eller galt  
• Alle har rett til å la være å prøve  

 
Målet med å arbeide med denne metoden er at vi skal skape et godt spisemiljø i barnehagen som fremmer god helse og mat- og måltidsglede 
hos barna. Måltidene i barnehagen skak være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat og måltidsaktivteter.  
 
FN-dagen står også for tur, og vi kommer til å jobbe med barns rettigheter og FNs bærekrafts mål. I rammeplanen for barnehager står det at 
barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet, barnehagen skal også motvirke alle former for diskriminering og 
fremme nestekjærlighet (Rammeplanen, 2017). På Blå vil vi også i år synliggjøre mangfoldet vi har på avdelingen, og vi vil bidra til at alle barn 
føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjør den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Vi trenger også drahjelp fra dere foreldrene inn 
i dette arbeidet, om dere har noen gode minner, kulturelle opplevelser, og noe dere og barna «forbinder» med deres kulturelle forankring 
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setter vi pris på om dere sender oss et bilde, en historie, en sang eller noe som dere tenker at dere ønsker at barna skal får kjennskap til i 
forbindelse med det å lære mer om de ulike landene/kulturene som er 

representert 
på avdelingen. 
 

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   

  
 

 


